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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 
 

Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00–17:20 

  

Beslutande Peter Brunius (OR) 
Ingemar Tönnberg (S) 
Margret Bergkvist (S) 
Jan Bergqvist (S) 
Ola Ekblom (L), kl 15:00 - 17:05, § § 52-58 
Thor Millvik (OR) 
Jeroen van Bussel (OR) 
Ingegärd Olsson (S), tjänstgörande kl 17:05-17:20, § 59 

  

Övriga Anneli Svensson, miljö- och byggsekreterare 
Tihomir Jerkovic, miljö- och byggchef 
Tina Persson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, kl 15:00-16:40 
Sofia Kyman, miljö- och hälsoskyddsinspektör, kl 15:00-15:40 

  

Plats och tid för justering Miljö- och byggavdelningen 2019-09-30 

  

Avser paragrafer 52 - 59 

  

  

Sekreterare  

 Anneli Svensson 

  

  

Ordförande  

 Ingemar Tönnberg 

  

  

Justerande  

 Peter Brunius 
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 ANSLAG/BEVIS 

  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Nämnd/Styrelse Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-09-26 

Datum då anslaget sätts upp 2019-09-30 

Datum då anslaget tas ned 2019-10-22 

Förvaringsplats för protokollet Miljö- och byggavdelningen 

  

  

  

 Anneli Svensson 
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Innehållsförteckning 

Ärende Sida 

§ 52 Anmälan om jäv ....................................................................................................................................... 4 

§ 53 Delårsbokslut miljö- och byggnämnden januari - augusti 2019 ............................................................... 5 

§ 54 Målkortsrapportering för miljö- och byggavdelningen andra tertialet 2019 ............................................ 6 

§ 55 Uppföljning av internkontrollplan för miljö- och byggnämnden 2018 .................................................... 7 

§ 56 Ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad, fritidshus, Hornnäs 1:157 ............................ 8 

§ 57 Delegeringsbeslut ................................................................................................................................... 10 

§ 58 För nämndens kännedom ........................................................................................................................ 11 

§ 59 Yttrande inför prövning av beslut om strandskyddsdispens för uppförande av bastu och trädäck på 
fastigheten Gustavaskogen 2:1 - Extra ärende ............................................................................................... 12 
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§ 52 Anmälan om jäv 
Ingen ledamot anmäler jäv. 

_____ 
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Dnr MB 2019/51 

§ 53 Delårsbokslut miljö- och byggnämnden januari -  
augusti 2019 
Miljö- och byggavdelningen har upprättat förslag till delårsbokslut för perioden 
januari till augusti 2019. 

Förslaget innehåller nämndens verksamhetsberättelse, antal gjorda 
inspektioner/kontroller per verksamhetsområde samt ett ekonomiskt resultat som 
visar en positiv avvikelse mot budget för perioden med 184 000 kronor. 

Handlingar i ärendet 

Verksamhetsberättelse med ekonomiskt resultat 2019-09-17. 
Miljö- och byggavdelningens skrivelse 2019-09-18. 

Beslut 

Rapporten godkänns. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Dnr MB 2019/49 

§ 54 Målkortsrapportering för miljö- och 
byggavdelningen andra tertialet 2019 
Hagfors kommun arbetar med målkort som ett internt styrmedel. Målkortet utgår 
från fyra olika perspektiv som alla är beroende av varandra: medborgare/kund, 
medarbetare, process (arbetssätt) och ekonomi. Målkortet presenterar också vilka 
faktorer som är avgörande för att målen ska uppnås, vilka aktiviteter som ska 
genomföras samt mätmetoder och kortsiktiga mål. 

Målkortsarbetet följs upp var fjärde månad och nu redovisas det andra tertialet 
2019. Rapporten redogör för det nuvarande resultatet av de korsiktiga målen och 
aktiviteterna i miljö- och byggavdelningens målkort. 

Handlingar i ärendet 

Miljö- och byggavdelningens målkort, andra tertialet 2019. 
Miljö- och byggavdelningens skrivelse 2019-09-17. 

Beslut 

Nämnden godkänner målkortsrapporteringen för andra tertialet 2019. 

_____ 
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Dnr MB 2019/50 

§ 55 Uppföljning av internkontrollplan för miljö- o ch 
byggnämnden 2018 
En uppföljning av internkontrollplanen ska ske årligen. 

Avvikelser noteras på miljö- och hälsoskyddstillsyn samt serveringstillsyn. 

Handlingar i ärendet 

Uppföljning av internkontrollplan 2018/2019. 
Miljö- och byggavdelningens skrivelse 2019-09-17. 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden godkänner miljö- och byggavdelningens uppföljning av 
internkontrollplanen för 2018/2019. 

_____ 
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Dnr MB 2019/48 

§ 56 Ansökan om strandskyddsdispens för 
ersättningsbyggnad, fritidshus, Hornnäs 1:157 
Kenneth Eriksson ansöker om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad, 
fritidshus, på fastigheten Hornnäs 1:157. Byggnaden kommer att få en area på 61 
m². Strandskyddet runt sjön Ämten är 100 meter. Det befintliga fritidshuset ersätts 
med ett nytt som placeras på samma plats som det befintliga fritidshuset. 

Plan- och fastighetsförhållanden: 

Området omfattas inte av några särskilda bestämmelser. 

Bedömning: 

Den sökta åtgärden motverkar inte strandskyddets syften. Området är redan 
ianspråktaget och den planerade åtgärden inryms inom befintlig hemfridszon. Det 
befintliga fritidshuset är på 25 m2 och i nära anslutning till fritidshuset finns två 
komplementbyggnader. Byggnaderna markerar tydligt vart hemfridszonen är. Det 
nya fritidshuset kommer inte att ha mer avhållande effekt än det som finns på 
platsen idag. Påverkan på växt- och djurliv bedöms vara försumbar. Inga träd 
behöver avverkas. 

Handlingar i ärendet 

Ansökan 2019-09-10. 
Situationsplan 2019-09-10. 
Fasadritning 2019-09-10. 
Fotografier 2019-09-10. 
Miljö- och byggavdelningens skrivelse 2019-09-18. 

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: 

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

Beslutet kan överklagas. 

Information: 

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

Bygglov krävs. 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 

Sökande 
Länsstyrelsen i Värmland, 651 86 Karlstad 
  
Bifogas: 
Hur man överklagar 
Handlingar i ärendet 
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Dnr MB 2019/2 

§ 57 Delegeringsbeslut  
Delegeringsbeslut nr 2019/2-297 till och med nr 2019/2-340 redovisas för 
nämnden. 

Handlingar i ärendet 

Delegeringslista 2019-09-18. 

Beslut 

Nämnden godkänner redovisningen av ovan nämnda delegeringsbeslut. 

_____ 
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Dnr MB 2019/7 

§ 58 För nämndens kännedom 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Sofia Kyman informerade nämnden om 
livsmedelslagstiftningen. 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Tina Persson informerade nämnden om tillsyn 
av miljöfarliga verksamheter inom Hagfors kommun och handläggning av 
totalbefrielser från kommunens renhållningsordning. 

  

Överklagan av beslut om avslag på ansökan om befrielse från skyldigheten att 
lämna hushållsavfall till kommunen. Dnr 2019/36. 

Länsstyrelsens beslut att pröva beslut att medge strandskyddsdispens samt 
möjlighet att lämna yttrande inför prövning. Dnr 2019/42. 

Länsstyrelsens beslut att pröva beslut att medge strandskyddsdispens samt 
möjlighet att lämna yttrande inför prövning. Dnr 2019/32. 

Beslut 

Nämnden godkänner redovisningen. 

_____ 
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Dnr MB 2019/42 

§ 59 Yttrande inför prövning av beslut om 
strandskyddsdispens för uppförande av bastu och 
trädäck på fastigheten Gustavaskogen 2:1 - Extra 
ärende 
För att länsstyrelsen ska få en korrekt uppfattning över landskapsbilden på 
fastigheten Gustavaskogen 2:1 önskar miljö- och byggnämnden att berörda 
handläggare gör ett platsbesök innan beslut fattas. 

Alla handlingar i ärendet har tidigare skickats in till länsstyrelsen. 

Handlingar i ärendet 

Ingemar Tönnberg (S) skrivelse 2019-09-26. 

Förslag på sammanträdet 

Sammanträdet ajourneras kl 17:10-17:15. 

Peter Brunius (OR) yrkar avslag på förslaget med motiveringen att miljö- och 
byggnämnden fattade beslut i ärendet utifrån ett tillräckligt underlag samt att 
beslutet var enhälligt. Miljö- och byggnämnden avstår därför från att lämna 
yttrande till länsstyrelsen. 

Jan Bergkvist (S) yrkar enligt Ingemar Tönnbergs (S) förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att miljö- och 
byggnämnden beslutar enligt Peter Brunius yrkande. 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden avstår från att lämna yttrande till länsstyrelsen. 

_____ 

 
 


