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Dnr KS 2019/249 

§ 62 Verksamhets- och budgetuppföljning 

kommunledningsutskottet januari-april 2019 

Verksamhets- och budgetuppföljning kommunledningsavdelningen (KLA), 

januari-april 2019 

Tusental kronor (tkr) Budget 

jan-

april 

Redovisn  

jan-april 

Års-

budget 

 

Prognos 

helår 

Kommunledningsutskott 29 755 31 269 105 723 105 538 

– varav 

Kommunledningsavdelning 

(KLA) 

18 384 18 044 66 821 66 636 

– varav 

Samhällsbyggnadsavdelning 

(SBA) 

11 371 15 277 38 902 38 902 

Sammanfattning: För perioden januari - april 2019 redovisar KLA 18 384 tkr i 

utfall. Budget för samma period är 340 tkr högre. Omföring av rivningskostnader, 

avseende kostnader för rivningsplan, på 486 tkr kommer att genomföras under 

maj månad. Årsbudgetramen per 2019-04-30 för KLA är 66 821 tkr. Prognos för 

helår är ett resultat 185 tkr bättre än budgeterat. 

Verksamheter och nyckeltal 

Ekonomienheten Perioden har präglats av budgetarbete för 2019 samt arbete 

med införande av svefaktura (e-faktura) till/från företag och offentliga 

verksamheter. Utöver detta pågår arbetet kring upphandling av affärssystem. 

Utvecklingsenheten Rally Sweden genomfört men alla kostnader är inte 

redovisade. Medfinansiering av Klarälvsloppet samt Innovation Park är utbetalat. 

Två pågående näringslivsprojekt, additiv tillverkning samt fördjupad kunskap 

näringslivsutveckling. Dessa fortlöper enligt plan. 

Personalenheten Personalenhetens prognos per 2019-04-30 påvisar ett 

nollresultat i förhållande till fastställd budget. Vissa interna avvikelser 

prognostiseras. 

Administrativa enheten Administrativa enheten påvisar en avvikelse med + 954 

tkr för perioden Jan- april år 2019. Avvikelsen kan förklaras i huvudsak av 

avvikande periodisering i budget. Utöver periodisering finns följande att tillägga: 

En osäkerhet ligger i kostnader för omställningar i IT-plattformen och vissa 

kostnader faller ut vid olika tidpunkter vilket kan medföra högre kostnader i slutet 

av år 2019. Övergången till molntjänster visar en något högre licenskostnad 
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beroende på att ca 300 anställda behöver konton utöver budgeterade 1000. En 

osäkerhet finns kring kostnader för ärendehanteringssystem på grund av att den 

genomförda upphandlingen är överprövad liknade problem råder för 

telefoniupphandlingen. Överprövningarna gör att avtal löper ut på befintliga 

leverantörer innan nya träder i kraft vilket kan generera högre kostnader. 

Lönekostnader har blivit lägre när inte vikarier har tagits in under perioder i 

samband med personalomsättningar och tjänstledigheter. Resultatet för år 2019 

prognostiseras till ett 0 resultat. 

Ekonomiskt resultat 

Verksamheter, tusental 

kronor (tkr) 

Budget 

jan-

april 

Redovisn. 

jan-april 

Års-

budget 

 

Prognos 

helår 

Kommunfullmäktige och 

kommunstyrelse     
934 903 2 806 2 806 

Partistöd                                123 288 371 371 

Revision                                 199 168 581 581 

Kommunledning och 

gemensam adm.          
7 787 7 871 23 333 23 913 

Gemens. verksamheter o 

servicefunktioner 
3 258 2 933 9 754 8 990 

Föreningsstöd och övrigt stöd 1 152 608 3 377 3 367 

Näringslivsutveckling inkl. 

EU-projekt    
831 1 084 2 487 2 487 

Information, marknadsföring, 

turism 
586 446 1 752 1 752 

Räddningstjänst 3 325 3 323 9 913 9 913 

Rivningskostnader                
 

486 
  

Kollektivtrafik 
 

9 
 

9 

Jämförelsestörande kostnad 
 

-75 1 000 1 000 

Reserverat till löneökning         
  

10 818 10 818 

Reserverat till kapitalkostnader  98 
 

295 295 

Anslag för oförutsedda behov 91 
 

334 334 

Summa KLA 18 384 18 044 66 821 66 636 
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Verksamhets- och budgetuppföljning samhällsbyggnadsavdelningen (SBA), 

januari-april 2019 

Skattefinansierad verksamhet 

Flygplatsen: Följer planen verksamhetsmässigt. Omtoppningen av 

landningsbanan är planerat att ske under flyglinjens sommaruppehåll 2019. 

Prioriterade delar av avverkning för hinderfrihet runt flygplatsen fortsätter. 

Antalet resande för perioden januari - april uppgår till totalt 2073 för 

Torsby/Hagfors vilket ger ett snitt per tur på 6,6 resande för perioden januari till 

april, vilket är något lägre än antalet resande för samma period 2018 då snittet 

uppgick till 7,7. 

Serviceenheten: Livsmedelskostnaden för måltidsverksamheten ligger över 

budget. Personalkostnaderna för måltidsverksamheten och lokalvården följer 

budget. Intäkterna är något lägre än budgeterat. Verksamheten har sedan tidigare 

fått i uppdrag att prioritera att hålla budget framför de mål om ekologiskt och 

närproducerat som finns. Detta medför att där man har möjlighet utan att frångå 

sina avtal kommer att minska sina inköp av dessa livsmedel. 

Fastighet: Verksamheten ligger något över budget, till största del på grund av el- 

och fjärrvärmekostnader. Inget övrigt oförutsett har skett under perioden. De stora 

löpande projekten, Råda skola, Häggården och Sporthallen i Ekshärad följer de 

satta tidsplanerna med endast mindre avvikelser och kommer alla att ha 

slutbesiktning under sommaren. Hagforsbadet har haft 10 214 badande under 

perioden januari - april, vilket är något lägre än föregående år då antalet badande 

för samma period uppgick till 11 982. 

Gata och park: Verksamheten ligger lite under budget men kostnaderna 

förväntas öka nu när sommarsäsongen är igång från och med första april. I och 

med den följer en del större projekt som till exempel ytsanering av Gökvägen och 

Sundfallsvägen och en del asfaltsarbeten runt om i kommunen. I övrigt följer 

verksamheten det årstidsbundna underhåll som är planerat så som grusupptagning, 

buskbeskärning och förberedelser för lek- och badplatssäsongen. 

Avgiftsfinansierad verksamhet 

VA-verksamheten: Första månaderna av 2019 har börjat med flera projekt i både 

drift, underhåll och investeringsform. Det enskilt största projektet är renoveringen 

av Lappkärrs reningsverk, vilken pågår och där en första av tre etapper kommer 

att färdigställas under våren/försommaren. En projektering för renovering av 

Ekshärads reningsverk har också påbörjats. På ledningsnätet har mindre projekt 

genomförts under vårvintern och sedan v 15 har färdigställandet av VA-

saneringen i Uddeholm med Strandvägen/Herlenius väg påbörjats, vilket blir det 
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stora projekten för VA på ledningssidan under första halvan av 2019. Arbetet med 

nytt datasystem för drift och övervakning till verk och pumpstationer pågår 

fortlöpande. 

Avfallsverksamheten: Följer planen verksamhetsmässigt. Anledningen till att det 

ekonomiska resultatet ser bättre ut än förväntat är att kostnader för insamling ännu 

inte bokförts för periodens sista månad, samt att få projekt påbörjats. En 

inventering av renhållningsabonnemang förväntas öka både intäkterna och utgifter 

under året. Detta gör att årets resultat är svårt att förutse. 

 

Ekonomiskt resultat 

Verksamheter,  

tusental kronor (tkr) 

Budget 

Jan-apr 

Redovisn 

Jan-apr 

Års-

budget 

 

Prognos 

helår 

Samhällsbyggnadschef 1 611 4 448 11 453 11 453 

Varav Flygplatsen -1 894 2 463 1 171 1 171 

Fastighetsenheten 3 374 4 444 10 220 10 220 

GVA Avgifts- och  

skattefinans. 
6 149 5 951 16 789 16 789 

Varav Avfall  73  -818 
  

Varav VA 7 640 6 738 
  

Varav Gata/Park 4 601 6 222 11 300 11 300 

Serviceenheten 237 434 440 440 

Varav Kost 122 421 319 319 

Varav Städ 115 13 121 121 

Summa 

Samhällsbyggnadsavd. 

  11 371      15 277        38 902    38 902 

Korrigering    38 902 

Kapitalkostnader är med i budget och i redovisning. Interna fördelningar såsom 

internhyra, kost, städ är inlagt i denna uppföljning. Försäkringar är med i budget 

men är inte utfördelade. 

Verksamheten följer plan och inget oförutsett har skett inom någon enhet. Inom 

Fastighet är kostnaderna för el och uppvärmning normalt något högre än budget 

under första kvartalet men det förutsätts jämna ut sig under vår och 

sommarsäsong. Verksamheten har i uppdrag sedan tidigare att särskilt bevaka 

kostnader vintervägunderhåll och livsmedelskostnader där det förväntas bli ett 

negativt resultat. Vintervägunderhåll omfattar verksamheter som inte kan 

prioriteras ner eller prioriteras bort. Vad det gäller livsmedel har verksamheten 

sedan tidigare fått i uppdrag att prioritera att hålla budget framför de mål om 

ekologiskt och närproducerat som finns. Verksamheten kommer under året att 
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verka för att hålla budget i första hand genom att minska andelen ekologiska 

mejeriprodukter samt minska andelen närproducerat kött, även andelen helt kött 

kan komma att minskas. Fiskprodukter kommer att ses över. 

Förslag till åtgärder: Fortsatt generell översyn av verksamheternas kostnader för 

att hitta möjligheter till kontinuerliga besparingar och effektiviseringar. 

Handlingar i ärendet 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-05-16. 

Förslag till beslut 

Rapporten godkänns. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ekonomichef Jonas Nilsson 
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Dnr KS 2019/321 

§ 63 Överenskommelse om lön och anställningsvillkor 

för räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB 19 med 

Svenska Kommunalarbetarförbundet, Vision och 

Brandmännens Riksförbund 

Den 30 april 2019 träffade SKL/Sobona överenskommelse om lön och 

anställningsvillkor får räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) med 

Brandmännens Riksförhund (BRF), Svenska Kommunalarbetareförbundet 

(Kommunal) och Vision.  

SKL och Sobonas främsta prioritet har under dessa fårhandlingar varit att få en 

lång avtalsperiod får att ge arbetsgivarna förutsättningar att arbeta med långsiktigt 

strategisk planering. Villkorsändringarna har gjorts i syfte att stödja 

verksamhetsutveckling och bidra till att arbetsgivarna kan behålla och rekrytera 

personal med rätt kompetens, då detta är en av de stora utmaningarna får 

arbetsgivarna framöver.  

SKL och Sobona har eftersträvat en fortsatt ökad flexibilitet i 

beredskapsförläggningen i syfte att möjliggöra får personer att kunna kombinera 

sitt ordinarie arbete och familjeliv med att tjänstgöra som beredskapsbrandman. 

Det har vidare gjorts flera förändringar i syfte att underlätta bemanningen under 

perioder då arbetsgivaren normalt sett har svårigheter med personalförsörjningen.  

Förhandlingsprotokoll med avtalsbilaga samt redogörelsetext redovisas i SKL:s 

cirkulär 19:22.  

Nedan redovisas i korthet överenskommelsen:  

 Avtalet omfattar samtliga villkor och ersättningar för räddningstjänstpersonal 

i beredskap och ersätter tidigare avtal RiB 17  

 Avtalet omfattar perioden 2019-05-01  -2022-04-30 och är inte 

uppsägningsbart i förtid.  

 Den tidigare anmärkningen i § 2 Allmänna åligganden gällande skriftligt 

intyg om tjänstgöringshinder har lyft in i brödtexten och omformulerats. Ett 

förtydligande om vilka som kan utfärda intyget har också gjorts. 

 Anmärkning 2 i § 4 har ändrats genom att pingstafton och pingstdagen har 

strukits, vilket innebär att förhöjd beredskapsersättning enligt anmärkningen 

inte längre faller ut under pingstafton och pingstdagen.  
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 Tillägget på beredskapsersättningen som utges under åtta sommarveckor har 

höjts från 35 procent till 40 procent.  

 Ett nytt tillägg med 30 procent av ersättningen per timme enligt § 4 moment l 

har tillförts får arbetstagare som efter förfrågan från arbetsgivaren åtar sig 

beredskap utöver sin fastställda beredskapstjänstgöring.   

 Ersättningen får tjänstgöring (som flera andra ersättningar enligt avtalet 

grundar sig på) räknas upp med 2,3 % får perioden 2019-05-01 -2020- 04-30. 

För år 2020 och år 2021 höjs ersättningen med det s.k. ”märket” som fastställs 

av parterna inom industrin.  

 Det har gjorts förändringar i bestämmelserna som reglerar larmersättningen: 

 Från och med 2019-05-01  

 Det införs en förhöjd ersättning får tjänstgöring från och med nionde timmen. 

Ersättningen från och med nionde timmen utges med 155 procent av 

ersättningen per timme enligt moment l.   

 Från och med 2020-11-01  

 Ersättningen för första timmen höjs från 175 procent till 180 procent av 

ersättningen per timme enligt § 5 moment l.  

 Ersättningen som utges från och med den nionde timmen höjs från 155 

procent till 180 procent av ersättningen per timme enligt § 5 moment l.  

 Det har tillförts en ny bestämmelse, § 8, om hälsoundersökningar och fysiska 

tester. Innehållet i det första stycket låg tidigare under§ 3. Stycket fastslår att 

arbetstagare har rätt till ersättning får all tidsåtgång i samband med 

regelbundna hälsoundersökningar och fysiska tester som är nödvändiga får 

bedömning av arbetstagarens hälsotillstånd och tjänstbarhet.  

 Det har tillförts en ny bestämmelse, § 10, som innebär en möjlighet får 

arbetsgivare och arbetstagarorganisation att träffa lokala kollektivavtal eller 

enskild överenskommelse om ersättningar får kostnader som kan uppstå får 

arbetstagaren i samband med beredskapsanställningen.  

 Antal dagar med ersättning vid nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom 

har höjts från 120 till 180 dagar. 

Handlingar i ärendet 

SKL:s cirkulär 19:22 

Personalavdelningens skrivelse 2019-05-06. 
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Beslut 

Kommunledningsutskottet beslutar att på rekommendation från SKL:s styrelse 

och Sobonas styrelse att med anledning av träffad överenskommelse, RiB 19 med 

Brandmännens Riksförbund, Kommunal och Vision får tillämpning från och med 

2019-05-01, att anta Överenskommelse om lön och anställningsvillkor får 

räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB 19, med Brandmännens Riksförbund, 

Kommunal och Vision. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Personalavdelningen. 
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Dnr KS 2019/358 

§ 64 Riktlinjer för informationssäkerhet för användare 

Hagfors kommun och dess bolag hanterar stora mängder information. Att 

information som kommunen hanterar i relation till anställda, förtroendevalda, 

brukare och allmänheten är korrekt utgör en grund för tillit och förtroende. 

Information behöver hanteras på ett säkert sätt som gör att var och en som lämnar 

eller samlar in information ska kunna förlita sig på att den är riktig, konfidentiell, 

tillgänglig och spårbar med respekt för individen och den personliga integriteten. 

Detta oavsett om informationen behandlas manuellt eller automatiserat och 

oberoende av dess form eller miljön den förekommer i. Informationens säkerhet 

är därför en mycket viktig aspekt för alla verksamheter och bolag inom Hagfors 

kommun 

Utifrån den övergripande informationssäkerhetspolicyn för Hagfors kommun som 

antogs av kommunfullmäktige, 2017-10-30, § 62 har ett förslag på riktlinjer för 

informationssäkerhet för användare har arbetats fram. Riktlinjerna beskriver vad 

användare ska känna till och följa för att kommunens hantering av information 

ska ske på ett säkert sätt. Riktlinjerna har behandlats och godkänts av Centralrådet 

2019-05-16. 

Handlingar i ärendet 

Administrativ chef, Johnny Lövgrens tjänsteskrivelse 2019-05-20 

Informationssäkerhet riktlinjer användare 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjer för informationssäkerhet för 

användare för Hagfors kommun att gälla från och med 2019-07-01. 

Reservationer 

Ledningsgruppen 

_____ 
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Dnr KS 2019/330 

§ 65 Handelsprojektet Hagfors kommun 2019-2021 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-17, § 117 att Hagfors kommun skulle bli 

medsökande i projektet Scandinavian BID model och den planerade projektstarten 

var första januari i år. På grund av att inte alla tilltänkta medsökanden valde att gå 

med i projektet så kunde interregprojektet inte startas upp.   

Vårt behov av ett handels-/centrumprojekt kvarstår dock och de samtal som vi fört 

med näringsidkare under denna tid har stärkt vår övertygelse att något måste 

göras. I brist på möjlighet att hitta annan extern finansiering för en satsning i vår 

kommun har vi därför jobbat fram en projektidé som innebär att vi startar upp ett 

eget handels-/centrumprojekt. Projektet föreslås pågå under två år, omfatta våra 

centrum i Hagfors samt Ekshärads centralorter och finansieras fullt ut av egna 

medel.  

Projektet ska bygga på en utvecklad samverkan med andra intressenter så som 

fastighetsägare, näringsidkare, handel/service/tjänster och ska vara ett samarbete 

mellan offentlig och privat sektor. Kommunen tar initialt en ledande roll, bland 

annat genom att anställa en projektledare, men efter projektets slut övergår det i 

en stödjande roll.  

Projektets syfte och mål ligger i linje med Hagforsstrategin och framför allt de 

prioriterade områdena Livskvalitet för alla samt Stärkt näringsliv. 

Projektet organiseras hos utvecklingsenheten och kostnaderna beräknas till 1 300 

000 kronor och föreslås tas från budgeten för implementering av Hagforsstrategin. 

Handlingar i ärendet 

Utvecklingsenhetens skrivelse 2019-05-21. 

Projektbeskrivning Handelsprojektet 2019-2021. 

Förslag på sammanträdet 

Efter diskussion på sammanträdet föreslår ordförande att 100 000 kr ska avsättas 

för att påbörja projektet och att kostnaden tas från budgeten för implementering 

av Hagforsstrategin. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer propositionsordning och finner bifall för förslaget. 

Förslag till beslut 
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Kommunstyrelsen beslutar att 100 000 kr av budgeten för implementering av 

Hagforsstrategin ska användas till att påbörja arbetet med finansieringslösning 

och samarbetspartners till handels-/centrumprojektet innan beslut om projektets 

hela genomförande tas. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsenheten 

Ekonomienheten 
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Dnr KS 2018/292 

§ 66 Granskning av Förslag till DETALJPLAN FÖR 

PRIMUSPARKERINGEN i Hagfors, Hagfors kommun, 

del av Hagfors 2:166   

(Planområdet omfattar del av fastigheten Hagfors 1:166).  

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsutskottet beslutade i § 26, 2019-02-26 att godkänna 

samrådshandlingarna för samråd samt att planen inte bedöms vara av betydande 

allmänt intresse och inte medföra betydande påverkan. En fastighetsförteckning 

upprättades med utpekad berörd samrådskrets. 

Samråd har pågått från och med 2019-03-27 till och med 2019-04-17. 

Under samrådet inkom 6 skriftliga yttranden till Hagfors kommun. 

En samrådsredogörelse har upprättats, i vilken synpunkterna sammanställts 

åtföljda av Hagfors kommuns svar, kommentarer och förslag till åtgärder på hur 

planhandlingarna bör bearbetas med anledning av de inkomna synpunkterna. 

Synpunkterna berör t ex fastighetsrättsliga frågor bl. a utfartsförbudets läge, hur 

utformning kan bidra till att eliminera skador och risker i samband med farligt 

gods transporter, att trädrader omfattas av biotopskydd samt problem i samband 

med förorenad mark.  

Samrådet har resulterat i följande bearbetning av planhandlingarna: 

 En samrådsredogörelse har upprättats. 

 Utfartsförbudet har flyttats in från Görsjövägen/Kyrkogårdsvägen och en ca 6 

meter bred zon allmän platsmark/NATUR har lagts in mellan utfartsförbud 

och gatumark. 

 Användning (C) för centrumändamål har tagits bort. 

 Planbeskrivningen har kompletterats med information om trafikflöden och 

risker i samband med farligt gods transporter samt förorenad mark. 

Gränslinjen mot trädraden väster om planområdet har definierats så trädraden 

ligger utanför planområdet och befintliga motorvärmare-stolpar och 

parkeringsplatser på grus ligger inom planområdet.  

Hagfors kommuns bedömning inför granskningen 

Förslaget är bearbetat med hänsyn till de synpunkter från samrådet som inkom om 

att problem kan finnas på grund av förorenad mark på Primusfastigheten mitt 
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emot planområdet. 

Hagfors kommun gör bedömningen att efter utförda förändringar kan 

planförslaget med hänsyn till tomtens beskaffenhet, läge och behov, betraktas 

lämplig för den avsedda användningen. Detta innebär i praktiken att den 

användning som kommer vara tillåten inom planområdet (när detaljplanen vunnit 

laga kraft) ska motsvara och kunna hänföras till de angivna planbestämmelserna 

(Z) verksamheter med begränsad omgivningspåverkan (så kallade icke störande 

verksamheter) samt (P) parkeringsändamål. 

Tidigare beslut 

Beslut om planbesked § 22, 2018-03-27. 

Beslut om samråd § 26, 2019-02-26. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse beslut om granskning 2019-05-20 (denna). 

Planbeskrivning 2019-05-17 

Plankarta 2019-05-17 (format A3-L) 

Samrådsredogörelse 2019-05-20 

  

Tidigare beslutade handlingar (hänvisning till tidigare samråd) 

Grundkarta 

Behovsbedömning (inlagd i planbeskrivningen) 

Fastighetsförteckning/samrådskrets (inlagd i planbeskrivningen) 

  

Övriga dokument (kan begäras ut) 

Beslut kommunstyrelsen § 28 2000-03-14 Trafiknätsanalys. 

Hagfors kommuns Översiktsplan 2000 aktualitetsförklarad kommunfullmäktige § 

50,2014-05-26. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Samrådsredogörelse daterad 2019-05-20 

samt att godkänna granskningshandlingar daterade 2019-05-17 tillhörande 

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR PRIMUSPARKERINGEN i Hagfors, 

Hagfors kommun, för granskning (enligt plan- och bygglagen (2010:900) kap 5, 

§§ 17-24) och ger därmed samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att genomföra 

granskning. 

_____ 

Beslutet skickas till 
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marie.jansson@ecpairtech.se  

jonas.ericsson@ecpairtech.se  

johans@klara.se  

miljö.bygg@hagfors.se  

louise.sjöholm@hagfors.se  

erling.johansson@hagfors.se  

annika.ekblom@hagfors.se  

  
  

mailto:marie.jansson@ecpairtech.se
mailto:jonas.ericsson@ecpairtech.se
mailto:johans@klara.se
mailto:miljö.bygg@hagfors.se
mailto:louise.sjöholm@hagfors.se
mailto:erling.johansson@hagfors.se
mailto:annika.ekblom@hagfors.se
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Dnr KS 2019/148 

§ 67 Förslag till planbesked för att upprätta 

detaljplaner för olika tomtplatsområden inom 

UDDEHOLMS GÅRD (del av fastigheten 18:49) 

Uddeholm, Hagfors kommun 

En ansökan om planbesked inkom 2019-02-04 till Hagfors kommun 

samhällsbyggnadsavdelningen. Ansökan avser exploatering på i princip 5 olika 

delområden (i denna skrivelse benämns de tomtplats-områden) inom fastigheten 

Uddeholm 18:49, Uddeholms gård, i Uddeholm, Hagfors kommun. 

Fastighetsägaren önskar planbesked om huruvida Hagfors kommun kan tänka sig 

att inleda planläggningsarbete för att upprätta ett förslag till detaljplan för del av 

Uddeholms Gård (fastigheten Uddeholm 18:49). Hänvisning till Bilaga 1 och 2 

(ansökans kartbilagor 1 och 2). 

För att underlätta den inledande, förberedande granskningen har planhandläggaren 

döpt de 5 olika tomtplats-områdena till (1:1), (1:2), (1:3), (2:4) och (2:5). 

Hänvisning till bilaga 3. 

Den förberedande granskningen är sammanställd i ett PM för respektive 

tomtplats. Önskemål, förutsättningar, rekommendationer, bedömning och motiv 

redovisas inför de beslut som ska fattas. Hänvisning till respektive PM 

tomtplats(1:1). (1:2), (1:3), (2:4) och (2:5).    

Inledande granskning 

Att upprätta en stor detaljplan för hela området medför svårigheter. Bl.a. eftersom 

området berör 3 riksintresseområden och regionala intressen samt att olika 

bestämmelser, riktlinjer och rekommendationer gäller inom respektive 

tomtplatsområde inom det område som ansökan avser. 

Norra delen från Uvån i norr till Råbäcken i söder omfattas av gällande plan 

Områdesbestämmelser för Uddeholm. För området som helhet gäller 

bestämmelser om utökat strandskydd 150 meter respektive 200 meter. Ansökan 

om strandskyddsdispens från det utökade strandskyddet krävs varvid särskilda 

skäl måste åberopas enligt miljöbalkens kap 7 §§ 15-18 för att dispens ska kunna 

lämnas. Enligt miljöbalkens kap 3 § 6 ska riksintresseområdena så långt som 

möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt skadar värdena. 

Önskade förändringar kan medföra krav på omfattande utredningar och 

inventeringar av riksintresseområdena och deras värden samt ställningstaganden 
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som riskerar bli till nackdel för det privata intresset.  

Sammanfattning av ärendet 

Bedömningen görs att det är betydligt smidigare att dela upp området och 

planlägga enbart den mark som behövs för den avsedda användningen och syftet 

inom respektive tomtplats-område. Hänvisning till respektive PM tomtplats(1:1). 

(1:2), (1:3), (2:4) och (2:5).    

Tomtplats (1:1) och (1:3) kan eventuellt vara möjliga att genomföra utan att 

behöva föregås av krav på att ny detaljplan upprättas. Bygglov för (1:1) bedöms 

kunna sökas direkt med utgångspunkt från gällande planer, program och beslut 

som gäller för respektive riksintresseområde. För tomtplats (1:3) gäller krav på 

ansökan om strandskyddsdispens enligt miljöbalkens kapitel 7 samt anmälan om 

vattenverksamhet enligt miljöbalkens kapitel 11. Exempel på andra krav som kan 

tillkomma (1:1) är bl.a. att redovisa vattenflöden och avledning av dagvatten i 

samband med översvämning vid höga vattenstånd respektive skyfall samt vilka 

risker i övrigt som föreligger för människors hälsa och säkerhet, t ex krävs att 

geotekniskt utlåtande eller utredning redovisas i samband med bygglov eller 

under detaljplaneprocessen.  

Tomtplats (1:2) omfattas av en gällande plan 1783-P94/6 Områdesbestämmelser 

för Uddeholm. Den samlade bedömningen är att bygglov ej kan medges direkt 

mot gällande plan då avvikelsen mot gällande plan är för omfattande. Enligt plan- 

och bygglagen kap 4 § 2 ska kommunen med en detaljplan pröva markens 

lämplighet för den avsedda användningen och bebyggelse/byggnadsverk samt 

reglera bebyggelsemiljöns utformning om det behövs med hänsyn till 

bebyggelsens karaktär, omfattning eller inverkan på omgivningen, till behovet av 

samordning eller till förhållandena i övrigt. 

Hagfors kommun ställer krav på att ett nytt förslag till detaljplan tas fram och 

prövas för den avsedda användningen inom tomtplats (1:2). Rekommendationen 

är att detaljplanen tas fram med begränsad omfattning (så kallad frimärksplan).  

Tomtplats 1:3: Vad det gäller tomtplats 1:3 så är bedömningen att önskad 

utveckling eventuellt kan genomföras utan att gällande plan behöver ersättas med 

ny detaljplan. Ansökan om strandskyddsdispens för tomtplats 1:3 bör då ske innan 

planarbetet påbörjas för tomtplats 1:2. Dispens från strandskyddet förutsätter att 

särskilda skäl föreligger i enlighet med miljöbalkens kap 7 §§15-18. Se exempel 

särskilt skäl § 18c i PM (1:3).  

I det fall det bedöms nödvändigt att låta tomtplats 1:3 omfattas av ny detaljplan 

hanteras dispens från det utökade strandskyddet inom detaljplanearbetet. Det 

förutsätter dock att särskilda skäl föreligger i enlighet med miljöbalkens kap 7 §§ 
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15-18. (Se exempel särskilt skäl § 18e i PM (1:3). 

Om tomtplats (1:2) avgränsas så det inte berörs av bestämmelserna om utökat 

strandskydd 150 respektive 200 meter bedöms planprocessen bli mindre 

komplicerad. Eftersom ingen av tomtplatserna är upptagna i översiktsplanen som 

LIS-område (Landsbygdsutveckling i strandnära läge) kan inte det särskilda skälet 

för landsbygdsutveckling enl. miljöbalken kap 7 § 18 e användas för att åberopa 

dispens/upphävande av strandskyddet inom en ny detaljplan som omfattar (1:3).  

Tomtplats (2:4) och (2:5) omfattas inte av gällande plan. Därför gäller 

detaljplanekravet enligt plan- och bygglagen kap 4 § 2. Enligt denna lag ska 

kommunen med en detaljplan pröva markens lämplighet för den avsedda 

användningen och bebyggelse/byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns 

utformning om det behövs med hänsyn till bebyggelsens karaktär, omfattning 

eller inverkan på omgivningen, till behovet av samordning eller till förhållandena 

i övrigt.  

Bedömning 

Tomtplats (1:1) och (1:3) kan eventuellt genomföras utan krav på att ny detaljplan 

upprättas. Bygglov bedöms kunna sökas direkt med utgångspunkt från gällande 

planer, program och beslut om riksintresseområden. Ansökan om 

strandskyddsdispens gäller enligt miljöbalkens kapitel 7 och anmälan om 

vattenverksamhet enligt miljöbalkens kapitel 11. 

En s.k. frimärksplan för tomtplats (1:2) kan upprättas och bör då föregås av 

ansökan om strandskyddsdispens för (1:3). Alternativt kan en större gemensam 

detaljplan som omfattar både (1:2), (1:3) och marken däremellan tas fram, men 

denna planprocess bedöms svårare eftersom mark som inte behövs för att uppfylla 

detaljplanens syfte kommer att omfattas och denna berör riksintressen och medför 

inskränkningar i allemansrätten.  

Hagfors kommun rekommenderar att ett förslag till detaljplan med begränsad 

omfattning (så kallad frimärksplan) tas fram för respektive delområde. 

Hänvisning till respektive PM.  

Förutsättningar, rekommendationer, bedömning och motiv för respektive 

tomtplatsområde i ansökan.  

Tomtplats (1:1), avser förtätning med bostadshus inom samlad bebyggelse 

belägen inom riksintresseområde för kulturmiljövården K16 Uddeholm. Platsen 

berörs inte av bestämmelser om strandskydd eller riksintresse för naturvård. 

Bygglovprövning bör kunna ske direkt med utgångspunkt från gällande plan 

(1783-P94/6) Områdesbestämmelser för Uddeholm., översiktsplanen, den 

fördjupade översiktsplanen för Uddeholm samt riktlinjer för riksintresseområdet 
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för kulturmiljövård K16/Ditt Värmland regionalt kulturmiljöprogram 210 

Uddeholm och riksintresseområdet för naturvård och friluftsliv N8 Klarälven-

Sunnemodalen samt gällande lagstiftning.   

Enligt miljöbalkens kap 3 § 6 ska riksintresseområden så långt som möjligt 

skyddas mot åtgärder som påtagligt skadar värdena. För att få ta i anspråk 

befintlig jordbruksmark inom tomtplats (1:1) för att bygga bostadshus får det inte 

leda till betydande påverkan på riksintresseområdet. I den fördjupade 

översiktsplanen anges att jordbruk inte alltid kan bedömas lämpligt nära 

bostadsbebyggelse och gränsen för samlad bebyggelse omfattar tomtplatsen. 

Krav ställs på god anpassning till riksintresseområdet som helhet. Det 

kulturhistoriska värdet ligger dels i helheten och samspelet mellan olika 

kulturelement, dels i befintlig bebyggelses utformning, utförande, materialval och 

färgsättning. Det kan vara bra att ha ett förberedande samråd med 

Länsstyrelsen/Värmlands Museum eftersom tomtplatsen ligger mitt emot 

byggnadsminnet inom riksintresseområdet. 

Om ärendet ej kan tas upp till bygglovprövning av någon anledning, t ex på grund 

av att den nya användningen bedöms olämplig och medför betydande påverkan på 

riksintresseområdenas värden, kan kommunen (miljö- och bygg) ställa krav på att 

ett förslag till detaljplan ska tas fram och prövas i detaljplaneprocessen enligt 

plan- och bygglagen kap 4 § 2. 

Förslagets intentioner bedöms överensstämma i sin helhet med översiktsplanen 

och den fördjupade översiktsplanen. Om förslaget kan genomföras bidrar det till 

att uppfylla följande mål i Hagfors strategin: De prioriterade områdena Skapa 

livskvalitet åt alla och Bli en grön kommun påverkar styrkorna Kulturens arv, 

Modigt fôlk och Naturens kraft. De mätbara målen som uppfylls är: 2 

Medborgarnas upplevelse av Hagfors kommun som en plats att bo och leva på. 32 

Vattnets kvalitet och status i sjöar, vattendrag och grundvatten ska förbättras 

enligt Hav- och vattenmyndighetens direktiv. Därutöver uppfylls det nationella 

miljömålet God bebyggd miljö.  

Samhällsbyggnadsavdelningen rekommenderar att om krav på detaljplan 

tillkommer i samband med bygglovhantering, upprättas ett förslag till detaljplan 

med begränsad omfattning för tomtplats 1:1 (s.k. frimärksplan).  

Tomtplats (1:2), avser utbyggnad och utvidgning för besöks- och 

turistverksamhet i anslutning till det f.d. jordbrukscentret med Uddeholmsladan. 

Syftet är dels att bekräfta och utvidga pågående besöksverksamhet med 

Uddeholmsladan i centrum och dels att möjliggöra en ny anläggning med 

utearena/utomhusscen, parkeringsplatser, campingplats med uppställningsplatser 
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och små stugor. Tomtplatsen ska ha anslutning till badplats och sjöbrygga vid 

Rådasjöns strand (se tomtplats 1:3). 

Tomtplats (1:2) berörs av Riksintresseområde för kulturmiljövård K16 

Uddeholm/Kulturmiljöprogram Ditt Värmland 210 Uddeholm samt 

Riksintresseområde för naturvård och friluftsliv N8 Klarälven- Sunnemodalen. 

Gällande plan är 1783-P94/6 Områdesbestämmelser för Uddeholm. Tomtplats 

(1:2) är belägen utanför samlad bebyggelse där utökad lovplikt gäller med krav på 

bygglov men att ingen bygglovavgift tas ut. 

Tomtplatsen rekommenderas förläggas så att den inte berörs av det utökade 

strandskyddet 150 meter respektive 200 meter invid Rådasjön samt begränsas till 

sin yta så att inte mer mark än nödvändigt tas i anspråk. Anledningen är att 

jordbruksmarken och det öppna kulturlandskapet och strandområdet är värden 

som ska skyddas inom riksintresseområdena och omfattas av miljöbalken. 

Fördelen med att förlägga tomtplatsen utanför det utökade strandskydds- området 

är att då krävs ingen ansökan om strandskyddsdispens för tomtplats (1:2) och man 

slipper åberopa särskilda skäl enligt miljöbalkens kap 7 §§ 18 vilket är krav för att 

dispens ska kunna lämnas. Eftersom tomtplats (1:2) och (1:3) inte är utpekade i 

översiktsplanen som LIS-områden (områden för landsbygdsutveckling i 

strandnära lägen), kan man heller inte åberopa det särskilda skälet för 

landsbygdsutveckling enligt miljöbalkens kap 7 §§ 18e. 

Däremot förutsätter detta att ansökan om strandskyddsdispens görs först. När man 

fått besked om dispens kan lämnas, kan detaljplanearbete påbörjas.   

Planarbetet ska ske med utgångspunkt från relevant information i gällande plan 

1783-P94/6 Områdesbestämmelser för Uddeholm och rekommendationer i 

översiktsplanen och Fördjupad översiktsplan för Uddeholm och riktlinjerna för 

riksintresseområdet för kulturmiljövård K16 Uddeholm/Ditt Värmland regionalt 

kulturmiljöprogram 210 Uddeholm och riksintresseområdet för naturvård och 

friluftsliv N8 Klarälvan-Sunnemodalen samt gällande lagstiftning. 

Krav ställs på god anpassning till riksintresseområdet som helhet. Det 

kulturhistoriska värdet ligger dels i helheten och samspelet mellan olika 

kulturelement, dels i befintlig bebyggelses utformning, utförande, materialval och 

färgsättning. 

I PM tomtplats (1:2) har en genomgripande undersökning gjorts och 

rekommendationer tagits fram som kan användas som stöd vid behov när 

bygglovshandlingar tas fram och i bygglovprocessen.    
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Enligt miljöbalkens kap 3 § 6 ska riksintresseområden så långt som möjligt 

skyddas mot åtgärder som påtagligt skadar värdena. För att få ta i anspråk 

befintlig jordbruksmark inom tomtplats (1:2) för den föreslagna campingen får det 

inte medföra betydande påverkan på riksintresseområdet. Inga risker för skador på 

värden får föreligga och anläggningen får inte heller upplevas som ett störande 

inslag inom riksintresseområdet. Detta borde kunna åtgärdas med lagstiftning och 

reglering. 

Förslagets intentioner bedöms till övervägande del överensstämma med 

översiktsplanens intentioner och bedöms kunna vara förenlig med den fördjupade 

översiktsplanen förutsatt att omfattning, placering och utformning styrs upp:  

 Det f.d. jordbrukscentret som är angeläget att bevara ska respekteras. 

 Den öppna landskapskaraktären ska bevaras i största möjliga utsträckning. 

 Utbyggnad ska ske i anslutning till befintlig bebyggelsemiljö. 

 Ny bebyggelse, väg eller annan anläggning får inte medges som genom 

okänslig placering kan påverka områdets värden. 

 Användning av marken som är likvärdig med jordbruk tillåts. Eftersom 

jordbruk och skogsbruk har visat sig medföra ansamling av allt för höga halter 

av fosfor i Uvån och Rådasjön görs bedömningen att camping inte kan 

avfärdas som mindre lämplig än jordbruk, bete och skogsbruk. Den dag 

camping inte längre är aktuell kan jorden åter tas i bruk. Det förutsätter att 

besöksanläggningen och campingplatsen förses med avloppslösning enligt 

avloppsdirektivet och att man följer direktiv om vattenförvaltning. 

Om förslaget kan genomföras bidrar det till att uppfylla följande mål i Hagfors 

strategin: De prioriterade områdena Skapa livskvalitet åt alla och Bli en grön 

kommun påverkar styrkorna Kulturens arv, Modigt fôlk, Naturens kraft och även 

Internationellt näringsliv. De mätbara målen som uppfylls är: 2. Medborgarnas 

upplevelse av Hagfors kommun som en plats att bo och leva på. 3. 

Fritidsmöjligheterna ska öka och nå riksgenomsnittet. 6. Kulturutbudet i Hagfors 

kommun ska närma sig rikssnittet. 13. Företagsklimatet ska förbättras och minst 

nå riksgenomsnittlig placering, och 32 Vattnets kvalitet och status i sjöar, 

vattendrag och grundvatten ska förbättras enligt Hav- och vattenmyndighetens 

direktiv. Därutöver uppfylls det nationella miljömålet God bebyggd miljö.  

Samhällsbyggnadsavdelningen rekommenderar därför att krav på detaljplan 

gäller enligt plan- och bygglagens kap 4 § 2 och ett förslag till detaljplan med 

begränsad omfattning (s.k. frimärksplan) behöver upprättas för tomtplats 1:2.   
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Tomtplats (1:3), avser en badplats och en anläggning med sjöbrygga. Området 

ska vara tillgängligt från tomtplats (1:2) och eventuellt även områden längre 

söderut och norrut. Tomtplats-område (1:3) ligger strax söder om samlad 

bebyggelse bostadsområde. Badplatsen och sjöbryggan ska vara tillgängliga för 

besökare på besöks- och camping-anläggningen inom tomtplats 1:2. 

Tomtplats (1:3) berörs av Riksintresseområde för kulturmiljövård K16 

Uddeholm/Kulturmiljöprogram Ditt Värmland 210 Uddeholm samt 

Riksintresseområde för naturvård och friluftsliv N8 Klarälven- Sunnemodalen. 

Gällande plan är 1783-P94/6 Områdesbestämmelser för Uddeholm. Tomtplats 

(1:3) är belägen utanför samlad bebyggelse där utökad lovplikt gäller med krav på 

bygglov men att ingen bygglovavgift tas ut. Området är inte utpekat som så kallat 

LIS-område (landsbygds- utveckling i strandnära läge) i översiktsplanen, och 

därför kan inte särskilda skäl för landsbygdens utveckling åberopas i ansökan om 

strandskyddsdispens. 

Enligt miljöbalkens kap 3 § 6 ska riksintresseområden så långt som möjligt 

skyddas mot åtgärder som påtagligt skadar värdena. Åtgärderna får heller inte 

medföra betydande påverkan på riksintresseområdenas värden. Inga risker för 

skador på värden får föreligga och anläggningen får inte heller upplevas som ett 

betydande störande inslag inom riksintresseområdet. 

Utöver gällande plan och rekommendationerna i Fördjupad översiktsplan för 

Uddeholm ska riktlinjerna för riksintresseområde K16 Uddeholm/ Ditt Värmland 

regionalt kulturmiljöprogram 210 Uddeholm och riksintresseområden för 

naturvård och friluftsliv N8 Klarälven-Sunnemodalen följas. Därutöver vet vi inte 

för närvarande om Hagfors kommuns nya naturvårdsplan kan medföra 

restriktioner som gör det svårt att genomföra förslaget. 

Bedömningen görs att med “rätt” placering och utformning av badplatsen och 

sjöbryggan kan betydande påverkan på miljön och värdena inom 

riksintresseområde K16 och N8 minimeras/undvikas. 

Att anlägga en badplats och en sjöbrygga kräver ansökan om strandskyddsdispens 

enligt miljöbalkens kap 7 §§ 15-18 samt dessutom anmälan om vattenverksamhet 

enligt miljöbalkens kap 11. I ansökan om strandskyddsdispens för sjöbryggan bör 

exakt placering redovisas. Om badplatsen medför förändringar av marken krävs 

ansökan om strandskyddsdispens och ansökan om marklov. 

Frågor som berör strandskyddsdispens och anmälan om vattenverksamhet bör 

vara lösta innan eventuellt detaljplanearbete påbörjas inom tomtplats (1:2).   

Som alternativ kan man välja att upprätta ett förslag till detaljplan som omfattar 
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både tomtplats (1:2) och (1:3) och marken däremellan. Det kan dock medföra 

svårigheter om mer mark än nödvändigt ingår i detaljplanen, eftersom 

riksintressen och bestämmelser om utökat strandskydd 150 meter berörs. Det kan 

medföra krav på utredningar och naturinventeringar. Eftersom tomtplats (1:2) och 

(1:3) inte är utpekade i översiktsplanen som LIS-områden (områden för 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen), kan man heller inte åberopa det 

särskilda skälet för landsbygdsutveckling enligt miljöbalkens kap 7 §§ 18e. 

Förmodligen är det lättare att få dispens/ upphäva strandskyddet om tomtplats (1:2 

och 1:3) först införs och prövas som ett s.k. LIS-områden (område för 

landsbygdsutveckling i strandnära läge) i den kommande översiktsplanen. 

I PM tomtplats (1:3) redovisas strandskyddsfrågor, rekommendationer och 

förslagsalternativ som vid behov kan användas som utgångspunkt i samband med 

ansökan om strandskyddsdispens eller i detaljplane-processen.   

Förslagets intentioner bedöms överensstämma i sin helhet med översiktsplanen 

och den fördjupade översiktsplanen:   

 Fördjupad översiktsplan för Uddeholm rekommenderar t ex markanvändning 

för möjlig promenadväg ned till Rådasjön i förlängningen av 

Vattenverksvägen samt att landskapet bör hållas öppet och strandområdet i 

Södra Gärdet tillgängliggöras för allmänheten. 

 Ny bebyggelse, väg eller annan anläggning får inte medges som genom 

okänslig placering kan påverka områdets värden. 

 Områdesbestämmelser för Uddeholm anger att utökad bygglovsplikt gäller t 

ex för att fälla karaktärsträd eller att väsentligt ändra markens höjdläge genom 

schaktning/fyllning. 

 Sjöbryggan och badplatsen föreslås förläggas inom ett begränsat område 

(benämnt tomtplats 1:3) utan tomtplatsavgränsningar så allmänhetens 

tillgänglighet till strandområdet inte förhindras. 

Om förslaget kan genomföras bidrar det till att uppfylla följande mål i Hagfors 

strategin: De prioriterade områdena Skapa livskvalitet åt alla och Bli en grön 

kommun påverkar styrkorna Kulturens arv, Modigt fölk och Naturens kraft. De 

mätbara målen som uppfylls är: 2 Medborgarnas upplevelse av Hagfors kommun 

som en plats att bo och leva på. 3. Fritidsmöjligheterna ska öka och nå 

riksgenomsnittet. 13. Företagsklimatet ska förbättras och minst nå 

riksgenomsnittlig placering, och 32 Vattnets kvalitet och status i sjöar, vattendrag 

och grundvatten ska förbättras enligt Hav- och vattenmyndighetens direktiv. 

Därutöver uppfylls det nationella miljömålet God bebyggd miljö.  



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 26/40 

  

2019-05-27 

 

  

Kommunledningsutskottet  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 
 

Samhällsbyggnadsavdelningen rekommenderar därför att om krav på detaljplan 

tillkommer i samband med ansökan om strandskyddsdispens och/eller 

bygglovhantering, upprättas ett samlat förslag till detaljplan med begränsad 

omfattning för tomtplats (1:2), (1:3) och området däremellan (s.k. frimärksplan). 

Planen upprättas med utökat planförfarande.  

Tomtplats (2:4), avser att uppföra en ny kombinerad campinganläggning (N) och 

stugby (B) som har anslutning till Rådasjöns strand där badplats och 

sjöbrygga/bryggor förläggs. Befintlig väg kan användas som gång- och cykelstråk 

ned till badplatsen. Nya vägar/GC-vägar förläggs i erforderlig omfattning. Det 

aktuella tomtplats-området är beläget mellan jordbruksmark, på ömse sidor om 

Råbäcken som omges av vegetationsstråk och befintliga vägar. 

Exploateringsområdet berör utkanten av södra delen av gällande plan 1783-P94/6 

Områdesbestämmelser för Uddeholm. 

Området uppfyller kriterierna för begreppen tätortsnära landsbygd och trafiknära 

landsbygd som anges i översiktsplanen och som prioriteras för utveckling. 

Området ligger nära Uddeholmsvägen/väg 246 och väg 240 till Kristinehamn och 

i korsningen finns en pendlarparkeringsplats och busshållplats. Områdena är inte 

utpekade som LIS-områden i översiktsplanen. Utökat strandskydd 200 meter 

gäller. 

Översiktsplanens intentioner är att kommunen bör ha en positiv inställning till 

utveckling, inom de utpekade områdena för tätortsnära landsbygd respektive 

trafiknära landsbygd. En förutsättning är förstås att förslagets inriktning, 

omfattning, placering och utformning samt genomförande är förenlig med 

gällande lagstiftning.  

Detaljplanekravet 

Enligt plan- och bygglagen kap 4 § 2 gäller det så kallade detaljplanekravet. 

Kommunen ska med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet 

för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för 

bl.a. 

 en ny sammanhållen bebyggelse med bygglovspliktiga byggnadsverk, om det 

behövs med hänsyn till bebyggelsens karaktär, omfattning eller inverkan på 

omgivningen, till behovet av samordning eller till förhållandena i övrigt. 

 om en bebyggelse ska förändras eller bevaras och behöver ske i ett 

sammanhang med hänsyn till den fysiska miljö som åtgärden ska utföras i till 

åtgärdens karaktär eller omfattning eller till förhållandena i övrigt. 

Tidigare har detaljplanekravet gällt då fler än ca 5 bostadshus avses att uppföras 
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eller då verksamheter som camping och stugby samt vägar och badplats med 

båtbrygga ska anläggas. 

Eftersom riksintresseområde för naturvård och friluftsliv berörs och dess värden 

ska skyddas enligt miljöbalken, och förslaget har den omfattning som föreslås, 

behöver ett förslag till detaljplan tas fram där tillkommande byggnader, vägar och 

anordningar planläggs och prövas enligt plan- och bygglagens planprocess i syfte 

att med gränslinjer och planbestämmelser reglera omfattning, placering, 

utformning, störningar, etc. samt genomförande. 

Ett krav för att få ta i anspråk befintlig mark för den nya användningen camping 

och stugby är att det inte bedöms medföra betydande (negativ) påverkan på 

riksintresseområdena. 

Mot bakgrund av att jordbruk, bete och skogsbruk visat sig bidra till ansamling av 

allt för höga halter av fosfor i Uvån och Rådasjön, kan användningen camping 

och stugby ej avfärdas som en mindre lämplig användning än jordbruk eller 

skogsbruk. Fördelarna är flera och bedöms överväga nackdelarna. 

Den nya bebyggelse som föreslås förläggs mellan jordbruksmark och i anslutning 

till befintlig bebyggelsemiljö (vägar) och en bäck. Ny bebyggelse som inte ingår i 

den fördjupade översiktsplanens utpekade utvecklingsområden ska lokaliseras så 

att inte jordbruksintressena motverkas. Vidare gäller att ny bebyggelse, väg eller 

annan anläggning inte medges som genom okänslig placering kan påverka 

områdets kultur- och naturvärden. 

Att anlägga badplatser och sjöbrygga invid sjön samt anlägga vägar och bygga 

bostadshus inom den utökade strandskyddszonen medför risk för att avsevärt 

påverka markens beskaffenhet och topografi om höjdnivåer förändras genom 

schaktning och liknande. Sjöbryggan kräver konstruktioner med ingrepp i strand- 

och vattenområdet vilket påverkar livsmiljöer för djur och växter negativt. 

Ansökan om strandskyddsdispens/upphävande av strandskyddet i detaljplanen 

krävs i enlighet med miljöbalkens kap 7. Anmälan om vattenverksamhet krävs 

enligt miljöbalkens kap 11. 

För att pröva frågan om strandskyddsdispens ska vissa särskilda skäl åberopas 

enligt miljöbalkens kap 7 och de skall överensstämma med verkligheten och 

syftet. Det aktuella området (tomtplats 2:4) är idag inte utpekat i översiktsplanen 

som LIS-område och därför kan ej heller särskilt skäl enligt miljöbalkens kap 7 § 

18e för landsbygdsutveckling i strandnära läge åberopas. Om (tomtplats (2:4) 

införs i översiktsplanen som LIS-område ökar möjligheterna att dispens kan 

beaktas inom detaljplanen. Planläggningen bör därför föregås av att ett ytterligare 
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LIS-område införs i översiktsplanen (Tematiskt tillägg till översiktsplanen 

gällande landsbygdsutveckling i strandnära lägen). En förutsättning är att det 

strandnära läget för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd då måste 

bidra till utvecklingen av landsbygden. 

Förslagets intentioner bedöms överensstämma i sin helhet med översiktsplanen 

och den fördjupade översiktsplanen. 

Om förslaget kan genomföras bidrar det till att uppfylla följande mål i Hagfors 

strategin: De prioriterade områdena Skapa livskvalitet åt alla och Bli en grön 

kommun påverkar styrkorna Kulturens arv, Modigt fölk och Naturens kraft. De 

mätbara målen som uppfylls är: 2 Medborgarnas upplevelse av Hagfors kommun 

som en plats att bo och leva på. 3. Fritidsmöjligheterna ska öka och nå 

riksgenomsnittet. 13. Företagsklimatet ska förbättras och minst nå 

riksgenomsnittlig placering, och 32 Vattnets kvalitet och status i sjöar, vattendrag 

och grundvatten ska förbättras enligt Hav- och vattenmyndighetens direktiv. 

Därutöver uppfylls det nationella miljömålet God bebyggd miljö.  

Samhällsbyggnadsavdelningen rekommenderar därför att ett förslag till 

detaljplan upprättas för tomtplats (2:4) med behovsbedömning/ miljöbedömning 

och med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen. Området införs i 

kommande översiktsplan som ett ytterligare LIS-område (område för 

landsbygdsutveckling i strandnära läge).  

Tomtplats (2:5), avser att anlägga och uppföra ett nytt bostadsområde i delvis 

strandnära läge och med tillgänglighet till badplats och sjöbryggor. Bebyggelsen 

uppförs i anslutning till befintlig bebyggelse. 

Tomtplats (2:5) ligger cirka 1 km söder om väg 246 Uddeholmsvägen, mellan 

Rådasjön och Kristinehamnsvägen, väg 240. 

Tomtplats-området är belägen inom riksintresseområde för naturvården N8 

Klarälvdalen-Sunnemodalen och omfattas av utökat strandskydd 200 meter som 

gäller invid Rådasjön. Tomtplatsen är inte utpekad som LIS-område (område för 

landsbygdsutveckling i strandnära läge) i översiktsplanen. Om området först 

införs och prövas som LIS-område i översiktsplanen antas upphävandet av det 

utökade strandskyddet 200 meter underlättas i detaljplaneprocessen.  

Detaljplanekravet 

Enligt plan- och bygglagen kap 4 § 2 gäller det så kallade detaljplanekravet. 

Kommunen ska med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet 

för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för 

bl.a. 
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1. en ny sammanhållen bebyggelse med bygglovspliktiga byggnadsverk, om det 

behövs med hänsyn till bebyggelsens karaktär, omfattning eller inverkan på 

omgivningen, till behovet av samordning eller till förhållandena i övrigt. 

2. om en bebyggelse ska förändras eller bevaras och behöver ske i ett 

sammanhang med hänsyn till den fysiska miljö som åtgärden ska utföras i till 

åtgärdens karaktär eller omfattning eller till förhållandena i övrigt. 

Tidigare har detaljplanekravet gällt då fler än ca 5 bostadshus avses att uppföras 

eller då verksamheter som camping och stugby samt vägar och badplats med 

båtbrygga ska anläggas. 

Eftersom riksintresseområde för naturvård och friluftsliv berörs och dess värden 

ska skyddas enligt miljöbalken, och förslaget har den omfattning som föreslås, 

behöver ett förslag till detaljplan tas fram där tillkommande byggnader, vägar och 

anordningar planläggs och prövas enligt plan- och bygglagens planprocess i syfte 

att med gränslinjer och planbestämmelser reglera omfattning, placering, 

utformning, störningar, etc. samt genomförande. 

Ett krav för att få ta i anspråk befintlig mark för den nya användningen bostäder är 

att det inte bedöms medföra betydande (negativ) påverkan på 

riksintresseområdena. 

Mot bakgrund av att jordbruk, bete och skogsbruk visat sig bidra till ansamling av 

allt för höga halter av fosfor i Uvån och Rådasjön, kan användningen 

bostadsändamål (B) inte avfärdas som en mindre lämplig användning än jordbruk 

eller skogsbruk. Fördelarna är flera och bedöms överväga nackdelarna. 

Översiktsplanens intentioner är att kommunen bör ha en positiv inställning till 

utveckling, inom de utpekade områdena för tätortsnära landsbygd respektive 

trafiknära landsbygd. En förutsättning är förstås att förslagets inriktning, 

omfattning, placering och utformning samt genomförande är förenlig med 

gällande lagstiftning. 

Området uppfyller kriterierna för begreppen tätortsnära landsbygd och trafiknära 

landsbygd vilka anges i översiktsplanen och som prioriteras för utveckling. 

Området ligger öster om Rådasjöns strand och väster om Kristinehamnsvägen väg 

240 och har närhet till pendlarparkeringsplats och busshållplats. 

Ny bebyggelse som inte ingår i den fördjupade översiktsplanens utpekade 

utvecklingsområden ska lokaliseras så att inte jordbruksintressena motverkas. 

Vidare gäller att ny bebyggelse, väg eller annan anläggning inte medges som 

genom okänslig placering kan påverka områdets värden. 
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Den nya bebyggelsen föreslås förläggs mellan jordbruksmark och delvis i 

anslutning till befintlig bebyggelsemiljö (vägar) och en bäckfåra. Att bygga 

bostadshus och anlägga nya vägar och badplatser och sjöbrygga inom den utökade 

strandskyddszonen 200 meter, medför risk att avsevärt påverka markens 

beskaffenhet och topografi om höjdnivåer förändras genom schaktning och 

liknande. Sjöbryggorna kräver konstruktioner med ingrepp i strand- och 

vattenområdet vilket påverkar livsmiljöer för djur och växter negativt. 

Ansökan om strandskyddsdispens/upphävande av strandskyddet i detaljplanen 

krävs i enlighet med miljöbalkens kap 7. Anmälan om vattenverksamhet krävs 

enligt miljöbalkens kap 11. 

För att pröva frågan om strandskyddsdispens ska vissa särskilda skäl åberopas 

enligt miljöbalkens kap 7 och de skall överensstämma med verkligheten och 

syftet. Det aktuella området (tomtplats 2:5) är idag inte utpekat i översiktsplanen 

som LIS-område och därför kan ej heller särskilt skäl enligt miljöbalkens kap 7 § 

18e för landsbygdsutveckling i strandnära läge åberopas. Om (tomtplats (2:5) 

införs i översiktsplanen som LIS-område ökar möjligheterna att dispens kan 

beaktas inom detaljplanen. Planläggningen bör därför föregås av att ett ytterligare 

LIS-område införs i översiktsplanen (Tematiskt tillägg till översiktsplanen 

gällande landsbygdsutveckling i strandnära lägen). En förutsättning är att det 

strandnära läget för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd då måste 

bidra till utvecklingen av landsbygden. 

Förslagets intentioner bedöms överensstämma i sin helhet med översiktsplanen 

och den fördjupade översiktsplanen. 

Om förslaget kan genomföras bidrar det till att uppfylla följande mål i Hagfors 

strategin: De prioriterade områdena Skapa livskvalitet åt alla och Bli en grön 

kommun påverkar styrkorna Kulturens arv, Modigt fôlk och Naturens kraft. De 

mätbara målen som uppfylls är: 2 Medborgarnas upplevelse av Hagfors kommun 

som en plats att bo och leva på och 32 Vattnets kvalitet och status i sjöar, 

vattendrag och grundvatten ska förbättras enligt Hav- och vattenmyndighetens 

direktiv. Därutöver uppfylls det nationella miljömålet God bebyggd miljö.   

Samhällsbyggnadsavdelningen rekommenderar därför att ett förslag till 

detaljplan upprättas för tomtplats (2:5). med utökat planförfarande enligt plan- 

och bygglagen. Området införs i kommande översiktsplan som ett ytterligare LIS-

område (område för landsbygds- utveckling i strandnära läge). 

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2019-05-22 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 31/40 

  

2019-05-27 

 

  

Kommunledningsutskottet  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 
 

Planhandlingar: 

Beslut att lämna planbesked (denna). 

Bilaga 1 och 2, kartbilaga från ansökan. 

Bilaga 3, karta över tomtplats-områden. 

PM för tomtplats (1:1). 

PM för tomtplats (1:2). 

PM för tomtplats (1:3). 

PM för tomtplats (2:4). 

PM för tomtplats (2:5). 

Bilaga 4, Några av de gällande planeringsförutsättningarna. 

Beslut 

Kommunledningsutskottet beslutar att lämna positivt planbesked för samtliga 

områden som ansökts i enlighet med samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse. 

Kommunledningsutskottet beslutar att för vardera tomtplats (1:2), (2:4) och (2:5) 

upprättas begränsat förslag till detaljplan (s.k. frimärksplan) med utökat 

planförfarande enligt plan- och bygglagen. I det fall det krävs detaljplan för 

åtgärder inom tomtplats (1:3) skall en detaljplan upprättas gemensamt för 

tomtplatsområde (1:2) och (1:3). I det fall krav på detaljplan uppkommer i 

samband med bygglovhantering av tomtplats (1:1) skall förslag till detaljplan med 

begränsad omfattning (s.k. frimärksplan) upprättas för tomtplatsområde (1:1). 

Kommunledningsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschef i uppdrag att 

inför planstart upprätta erforderliga planavtal och om så erfordras 

exploateringsavtal för respektive område med exploatören. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Sökande Stig Sonebrink, stig.sonebrink@telia.com  

Miljö och bygg: miljo.bygg@hagfors.se  

Samhällsbyggnadschef: louise.sjoholm@hagfors.se  

GIS-samordnare: erling.johansson@hagfors.se  

Planeringsarkitekt: annika.ekblom@hagfors.se  

Naturvårdshandläggare: liisa.larson@hagfors.se  
  

mailto:stig.sonebrink@telia.com
mailto:miljo.bygg@hagfors.se
mailto:louise.sjoholm@hagfors.se
mailto:erling.johansson@hagfors.se
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Dnr KS 2019/359 

§ 68 Beslut om samråd av Hagfors kommuns 

Naturvårds- och friluftsplan 

Den tidigare naturvårdsplanen (2011-06-27) var i behov av en revidering då 

målen behövde följas upp samt vissa mål och strategier omformuleras för att 

fortsätta driva arbetet med naturvårdsfrågor framåt. Behov fanns även av en 

friluftsplan. Med denna revidering har utformningen förändrats av den tidigare 

naturvårdsplanen och den har utökats till en naturvårds- och friluftsplan genom att 

friluftsfrågor lagts till. Syftet med den nya utformningen är att få en enklare 

överblick över uppsatta mål, områden med både höga natur- och friluftsvärden 

samt öka förståelsen för naturvårdens och friluftslivets betydelse för hela 

Värmland.   

Till skillnad från den tidigare naturvårdsplanen som hade ett huvuddokument med 

tillhörande bilagor har den reviderade planen tre delar med tillhörande bilagor i 

syfte att göra den mer överskådlig. Varje del innehåller olika avsnitt om naturvård 

respektive friluftsliv. Innehållet i avsnitten gällande naturvård är till stor del 

detsamma som i den tidigare naturvårdsplanen men är omstrukturerat och 

uppdaterat. Avsnitten om friluftsliv är nya men bedöms förenlig med den gällande 

översiktliga planeringen (2010). 

Som tematisk tillägg är naturvårds- och friluftsplanen en fördjupning av kapitel 

10, naturvård och kapitel 11, friluftsliv och turism i översiktsplanen. I de fall 

överensstämmelse inte finns gäller denna naturvård- och friluftsplan över 

översiktsplanen. Sammantaget bedöms de utpekade skyddsvärda områden i 

planen i stort överensstämma med de områden som utpekas i översiktsplanen och 

innebär därmed endast en marginell förändring mot tidigare planläge. I det 

reviderade förslaget har inga ändringar gjorts som bedöms komma att påverka den 

tidigare miljökonsekvensbeskrivning som gjorts i samband med det 

avgränsningssamråd som hölls med planenheten på länsstyrelsen Värmland 

(2010-11-18) då den tidigare naturvårdsplanen fastställdes. 

De förändringar som har skett mellan utpekade områden med höga naturvärden i 

översiktsplanen och i denna naturvårds- och friluftsplan gäller framförallt 

naturtyperna skog och odlingslandskap. Många av de ängs- och hagmarker som 

fanns i skogslandskapet brukas inte längre. Tre nya naturreservat har tillkommit: 

Råda stormosse, Svartån och Mana-Örbäcken i centrala Hagfors. För naturtypen 

sjöar och vattendrag har den statusklassning enligt miljökvalitetsnormer som 

gjorts av vattenmyndigheten, tillgänglig genom VISS, uppdaterats och visar på 
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enstaka förändringar. 

Målen för Hagfors Kommuns naturvård har utvärderats. Mål som har uppnåtts har 

antingen plockats bort eller formulerats om och vissa mål har även formulerats 

om i enlighet med nya rön samt med hänsyn till Hagforsstrategin. En 

sammanställning över de reviderade målen finns efter varje målavsnitt. Mål för 

friluftslivet har tagits fram med stöd i översiktsplan för Hagfors kommun, de 

nationella målen för friluftspolitiken, Hagforsstrategin samt pågående projekt och 

samarbeten. 

Handlingar i ärendet 

Förslag på Naturvårds- och friluftsplan 2019-2021 

Del 1 Mål och strategier 2019-2021 

Del 2 Natur och friluftsliv i Hagfors kommun 

Del 3 Objektskatalog över värdefulla natur- och friluftsområden 

Bilaga A Människan i landskapet 

Bilaga B Hotade arter i Hagfors kommun 

Bilaga C Sjöar och vattendrag i Hagfors kommun 

Beslut 

Kommunledningsutskottet beslutar att godkänna Förslag på samrådshandling 

avseende reviderad Naturvårds- och friluftsplan 2019-2021, tematiskt tillägg till 

översiktsplan för Hagfors kommun. Vidare beslutar kommunledningsutskottet att 

ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att genomföra samråd under 

sommaren 2019 och återkomma med förslag på handling för antagande under 

hösten 2019. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Liisa.larsson@hagfors.se  

Louise.sjoholm@hagfors.se  

Malin.skoog@hagfors.se  

Madelene.andersson@hagfors.se  
  

mailto:Liisa.larsson@hagfors.se
mailto:Louise.sjoholm@hagfors.se
mailto:Malin.skoog@hagfors.se
mailto:Madelene.andersson@hagfors.se
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Dnr KS 2019/350 

§ 69 Hagfors kommun ledansvarig för 

mountainbikeleder 

Åsa-Krestin Höglund anmäler jäv och deltar ej i handläggningen av ärendet. 

Hagfors kommun är medfinansiär i ett projekt som heter Biking Värmland som 

ska ta fram och utveckla kvalitetssäkrade mountainbikeleder i hela Värmland. 

Mountainbike är en alltmer efterfrågad aktivitet hos oss på turistinformationen 

och den växer över hela Sverige. För att tillgodose efterfrågan så planerar vi att 

anlägga nya och rusta upp gamla mountainbikeleder i Hagfors kommun. 

För att säkerställa att dessa leder kommer att finnas kvar i framtiden så ska det 

inom ramen för projektet tas fram förslag till drift och skötselplaner, 

markupplåtelseavtal samt skötselavtal. Arbetet med att ta fram förutsättningarna 

för ett långsiktigt förvaltande kommer att ske i samarbete med 

samhällsbyggnadsavdelningen. 

Processen till kvalitetssäkrad Biking Värmlandled 

1. Kontakta markägare, positiv inställning? 

2. Samråd Länsstyrelsen Värmland 

3. Teckna Nyttjanderättsavtal = försäkringshandlingar 

4. Sök finansiering, för både anläggning och drift. 

5. Räkna på kostnaderna för leden i förhållande till redovisningen som ska göras. 

6. Överenskommelse mellan Biking Värmland och ledansvarig, 7. Teckna 

försäkring 

8. Arbeten i fält; ledmarkering, skyltar, spänger, lägerplatser etc. 

9. Upprätta skötselplan, avtal om skötsel/tillsyn med förening 

10. Anmäl till Biking Värmland om granskning. 

12. BikingVärmlands styrgrupp har beslutsmöte. 

Projekttiden är fram till oktober 2020 så vi har två sommarsäsonger på oss att 

göra klart alla leder. 

Följande leder planeras inom projektet där både Hagfors kommun, Bergvik Skog 

(Stora Enso), Karlstad Stift, privata företag samt privatpersoner är markägare: 

Värmullsåsen, Staffaskogen i Hagfors, Geijersholm, banvallen mellan Hagfors-

Filipstad, Två- och tre toppar i Ekshärad, Skullåsen i Ekshärad 

 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 35/40 

  

2019-05-27 

 

  

Kommunledningsutskottet  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 
 

Information om projektet Biking Värmland 

Bakgrund 

Cykelturism är ett snabbt växande fält inom turismnäringen och anses ha en stor 

potential att bidra till ekonomisk utveckling på regional nivå och då särskilt på 

landsbygden. 

Intresset för cykel i alla former är en stark trend.  Försäljningen av cyklar ökar, 

liksom efterfrågan på uthyrning, ledsystem och aktiviteter och arrangemang. 

Motions- och tävlingslopp har fulla startfält. En kartläggning av intresset för cykel 

i Värmland bland besökare och invånare har genomförts under sommaren/ hösten 

2016. Enligt samtliga turistbyråer i Värmland har efterfrågan av cykelleder och 

cykel ökat markant det senaste året. Behovet av ett för Värmland enhetligt 

ledsystem är stort liksom information av vilka leder som finns tillgängliga i länet. 

Mål 

Projektets övergripande mål är att genom infrastrukturella insatser enas om ett, för 

Värmland, gemensamt system för klassificering, kvalitetskriterier och utmärkning 

som fungerar både nationellt och internationellt. En plattform ska skapas för 

samverkan mellan privata, ideella och offentliga aktörer när det gäller cykel. Inom 

ramen för projektet ska vidare förutsättningar ges för att skapa de spetsprodukter 

och attraktioner som Värmland behöver som resmål när det gäller cykel. Projektet 

ska långsiktigt möjliggöra att förutsättningarna ökar för befintliga anläggningar i 

Värmland till säsongsförlängning. 

Biking Värmland eftersträvar att det under projektperioden färdigställs 38 mil 

regionala MTB leder med gemensam svårighetsgradering. 

Information i form av gemensamt skylt- och informationsprogram avseende 

layout och symboler. 

Resultatmålet kan innebära utökat utbud av cykelaktiviteter med möjlighet att nå 

nya kundgrupper. 

Handlingar i ärendet 

Utvecklingsenhetens tjänsteskrivelse 2019-05-21 

Kartor med förslag på sträckningen för de planerade lederna 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inom ramen för projektet Biking Värmland ge 

utvecklingsenheten i uppdrag att i samarbete med samhällsbyggnadsavdelningen 

anlägga de leder som pekats ut i förslaget inom bland annat Hagfors kommuns 
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markområden. Vidare beslutar kommunstyrelsen att ge utvecklingsenheten i 

uppdrag att i samarbete med samhällsbyggnadsavdelningen ta fram förslag på 

drift och skötselplan, förslag på markupplåtelseavtal samt förslag på skötselavtal 

där så erfordras från och med att projekttiden löper ut (2020-10-31) i syfte att 

skapa förutsättningar för långsiktig förvaltning av de leder som anlagts inom 

ramen för projektet. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsenheten 

Ekonomienheten 
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Dnr KS 2019/20 

§ 70 Anmälningsärenden kommunledningsutskottet 

2019-05-27 

2019/3 

137,Sweco, Naturvärdesinventering Hagfors från 2016 

136,Miljö- och byggnämnden, Kontrollrapport livsmedel - Bellmansgårdens 

storkök 

135,Länsstyrelsen i Värmlands län, Kallelse 

134,Anonym, Synpunkt - önskemål om fler bänkar att sitta på utmed Uvåslingan 

133,Jordbruksverket, Kontrollrapport kontroll på plats - Miljöinvestering för 

skogens miljövärden 

132,Personuppgift, Önskemål om parkering för mopeder vid ÄBC 

131,Sändlista, TRAFIKINFO: Gökvägen, Hagälven, Hagfors avstängd pga. VA- 

och gatuarbeten 190516--0620 

130,Råd för funktionshinderfrågor, Svar 

129,Skogsstyrelsen, Skogsstyrelsens ändrade rutiner för avverkningsärenden från 

och med 1 juni 2019 

128,Sändlista, Korsningen Strandvägen/Lovisa Traneas väg avstängd tom 190525 

127, Personuppgift, Beslut begäran om omprövning av skadeståndsärende skada 

på fordon 

126,Länsstyrelsen i Värmlands län, Kopia av beslut, 431-4598-2019, gällande 

arkeologisk undersökning, RAÄ Ekshärad 125:1, Ekshärad socken, Hagfors 

kommun. 

125,Värmlands läns Kalkningsförbund, Avgift till Värmlands läns 

Kalkningsförbund 2019 

124,Hagfors MK, Önskemål 

123,Trafikverket, Besiktningsutlåtande - Slutkontroll i ärende TRV 2017/17308, 

väg 246, 842 och 843, mellan Geijersholm och Gustavsfors 

122, Personuppgift, Trafiken 

121,Länsstyrelsen i Värmlands län, Utlysning 
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120,Havs- och vattenmyndigheten, Inbjudan 

119,Jordbruksverket, Kontroll på plats projekt 2016-7198 Skogens miljövärden 

118, Personuppgift, Svar 

117,SGU, Flygningar på låg höjd över Hagfors kommun 8 maj-slutet av augusti 

2019 

116,Miljö- och byggnämnden, Kontrollrapport 

115,Sändlista, Jonas Jonssons väg, Hagälven avstängd från och med måndag 29 

april till och med 17 maj pga. gatuarbeten 

114, Personuppgift, Svar 

113,Enligt sändlista, Trafikinfo 

112,Energimyndigheten, Ansökan bidrag till Utredning av laddinfrastruktur i 

Hagfors kommun 

111, Personuppgift, Överklagan 

110, Personuppgift, Önskemål 

109,Länsstyrelsen i Värmlands län, Beslut 

108,Sändlista, Vägen/bron vid Stjärnsfors avstängt för all trafik 13 maj-5 juli, 

2019 

50,Anonym, Fråga om gällande hastighet på Gjutarevägen, Hagfors 

2019/17: Trafikverket: Beslut driftbidrag flygplatsen 2019 

Synlab: Provrapport 19015250 avloppsvatten Hagfors flygplats 

Transportstyrelsen: Förändrad ledningsfunktion Hagfors flygplats 

2017/117: Protector: RO-405796, Blåklintsvägen, Hagfors 

2019/213: 8,Fortum, Svar till Fortum, Stora Ullen: kommunens vattenuttag 

7, Personuppgift, Fortum 

6,Fortum Sverige AB, Hagfors 

2018/195: Vänersborgs Tingsrätt/Mark- och Miljödomstolen: Tillstånd till 

utrivning av dammar belägna vid utloppen till sjöarna Älgsjön, Lankan och 

Ormräjtika i Klamma älv samt Ögsjön i Kvarnbäcken, belägna i Upplundens 

avrinningsområde 
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2015/263: 5, IK Viking Friidrottsklubb, Svar 

2017/113: 9,Lantmäteriet, Fastighetsreglering Hagfors 2:21 och Hagfors 2:164 

2019/316: 2, Protector, Skadenr PRO-671035] Skada registrerad, 

2019/280: 2, Personuppgift, Svar på Medborgarförslag/synpunkt - önskemål om 

nedtagning av träd i naturreservatet Mana-Örbäcken 

2019/11: 35, Värmlandstrafik AB, Uppsägning av avtal snöröjning busstationen i 

Hagfors 2021-12-31 

2018/115: 49, Elektriska nämnden, Protokoll utförd elbesiktning, Primus, 

Hantverkaren 12 

48, Elektriska nämnden, Joachim Havimäki har bekräftat kontroll av Stadshuset 

(553271.02) 

2019/7, 62,Delegeringsbeslut samhällsbyggnadsavdelningen 2019-03-05--05-06 

2019/353: Personuppgift, Ang. nedläggning av lekpark i Sunnemo 

2016/405: 62, Vänersborgs Tingsrätt/Mark- och Miljödomstolen, Lagakraftbevis 

överklagan detaljplan Cirkusplatsen 

2018/280: Sunne kommun, Granskning av tematiskt tillägg till översiktsplan för 

Sunne kommun, Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) 

2013/125: 35: Sändlista, Underrättelse om och inbjuden till GRANSKNING 

DETALJPLAN G:a badhustomten i Ekshärad, Hagfors kommun 

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2019-05-21. 

Beslut 

Kommunledningsutskottet godkänner redovisningen. 

_____ 
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§ 71 Information 

Samhällsbyggnadschefen informerade om att ny fastighetschef rekryterats och 

börjar 2019-06-03. 

_____ 

 
 


