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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 15:00–16:00 

  

Beslutande Christer Stenmark (OR) 
Anders Thörne (S) 
Peter Brunius (OR), kl 15:10-16:00, §§ 34-37 
Margret Bergkvist (S) 
Jan Bergqvist (S) 
Ola Ekblom (L), ej närvarande kl 15:10-15:15, § 34 
Thor Millvik (OR) 
Jeroen van Bussel (OR), kl 15:00-15:10 §§ 31-33 

  

Övriga Ingegärd Olsson (S) 
Anneli Svensson, miljö- och byggsekreterare 
Tihomir Jerkovic, miljö- och byggchef 
Ulrika Persson, alkoholhandläggare 

  

Plats och tid för justering Miljö- och byggavdelningen 2020-08-24 

  

Avser paragrafer 31 - 37 

  

  

Sekreterare  

 Anneli Svensson 

  

  

Ordförande  

 Christer Stenmark 

  

  

Justerande  

 Anders Thörne 
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 ANSLAG/BEVIS 

  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Nämnd/Styrelse Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-08-20 

Datum då anslaget sätts upp 2020-08-24 

Datum då anslaget tas ned 2020-09-15 

Förvaringsplats för protokollet Miljö- och byggavdelningen 

  

  

  

 Anneli Svensson 
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Innehållsförteckning 

Ärende Sida 
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§ 32 Verksamhets- och budgetuppföljning januari - juli 2020 ......................................................................... 5 

§ 33 Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror ............................................................................... 6 

§ 34 Ansökan om strandskyddsdispens för upprustning av befintlig båtiläggningsplats, Lakene 1:2 ............. 8 

§ 35 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad, Gustavaskogen 1:96 ........ 10 
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§ 31 Anmälan om jäv 
Ola Ekblom (L) anmäler jäv gällande punkt 5. 

_____ 
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Dnr MB 2020/28 

§ 32 Verksamhets- och budgetuppföljning januari - j uli 
2020 
Överskottet utgörs i huvudsak av lägre personalkostnader och lägre övriga 
kostnader. 

Handlingar i ärendet 

Verksamhets- och budgetuppföljning januari – juli. 
Miljö- och byggavdelningens skrivelse 2020-08-12. 

Beslut 

Rapporten godkänns. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Dnr MB 2020/27 

§ 33 Ansökan om tillstånd för försäljning av 
tobaksvaror 
Qosi Affan (enskild firma) har hos miljö- och byggnämnden ansökt om tillstånd 
enligt 5 kap. 1 § lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) att tillsvidare 
bedriva detaljhandel med tobaksvaror på Sam´s Livs. 

Med ansökan inkom en finanseringsplan och ett egenkontrollprogram. 

2020-01-24 skickades en begäran om komplettering till sökande om att inkomma 
med övriga handlingar som krävs för ansökan. 2020-03-04 påmindes sökande om 
kompletteringen och informerades om att om ansökningsärendet inte 
kompletterades senast den 1 juli 2020 avskrivs ärendet enligt kommunens 
riktlinjer.  

Av de handlingar som inkommit till ärendet har det inte varit möjligt att 
genomföra en prövning av att sökande uppfyller kraven på personlig och 
ekonomisk lämplighet enligt 5 kap. 2 § lag om tobak och liknande produkter. 
Eftersom begärda handlingar till ansökan inte har inkommit i begärd tid och att 
sökande inte har kunnat lämplighetsprövas avslås ansökan. 

Handlingar i ärendet 

Utredning av ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror, detaljhandel, 
2020-08-11. 
Miljö- och byggavdelningens skrivelse 2020-08-12. 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar med stöd av 5 kap. 1 och 2 §§ lag om tobak och 
likande produkter (2018:2088) att avslå Qosi Affans ansökan om tillstånd att få 
bedriva detaljhandel med tobaksvaror på Sam´s Livs, Geijersholmsvägen 1, 
Hagfors. 

Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas. 

Beslutet kan överklagas till Förvaltningsrätten i Karlstad. Hur man går tillväga 
står i bifogad besvärshänvisning. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Sökande 
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Länsstyrelsen Värmland 
Polismyndigheten Värmland 
Folkhälsomyndigheten 
  
Bifogas: 
Handlingar i ärendet 
Hur man överklagar 
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Dnr MB 2020/25 

§ 34 Ansökan om strandskyddsdispens för 
upprustning av befintlig båtiläggningsplats, Lakene  
1:2 
Rolf Håkan Stålberg ansöker om strandskyddsdispens för upprustning av befintlig 
båtiläggningsplats och för att, under sommarperioden, anlägga en flytbrygga på 
fastigheten Lakene 1:2. Lakenesjöns FVOF vill rusta upp befintlig 
båtiläggningsplats och samtidigt samlokalisera friluftsliv för allmänheten genom 
att ha en flytbrygga under sommarsäsongen. Både båtiläggningsplatsen och 
flytbryggan är öppna för allmänheten och måste ligga i/i anslutning till vattnet för 
att fylla sin funktion. Flytbryggan kommer att placeras i direkt anslutning till 
båtiläggningsplatsen och den kommer att ha en ramp som är 1 meter bredd och 4 
meter lång och ett däck på 8 m2. Flytbryggan ska användas för båtförtöjning och 
som badplats för allmänheten. Flytbryggan placeras i sjön i juni månad och tas 
upp på land på hösten. Den vilar på rullpontoner. Strandskyddet i området är 200 
meter. Miljö- och byggavdelningen, Tihomir Jerkovic inspekterade platsen 2020-
06-23. 

Plan- och fastighetsförhållanden: 

Området omfattas inte av några särskilda bestämmelser. 

Bedömning: 

De sökta åtgärderna motverkar inte allmänhetens tillträde till stranden. 
Lakenesjöns FVOF, kalkningsförbundet och allmänheten använder redan idag 
platsen för båtiläggning och för bad. Båtiläggningsplatsen är öppen för alla och 
genom att anlägga en flytbrygga under sommarsäsongen har allmänheten tillgång 
till badplats och båtförtöjningsmöjligheter. 

Påverkan av växt- och djurliv bedöms vara försumbar. 

Handlingar i ärendet 

Ansökan 2020-06-09. 
Situationsplan 2020-06-09. 
Fotografier 2020-06-23. 
Miljö- och byggavdelningens skrivelse 2020-08-12. 

Beslut 

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

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

Giltighetstid: 

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

Beslutet kan överklagas. 

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 kräver 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. 

På grund av jäv deltar inte Ola Ekblom (L) i handläggningen i detta ärende. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Rolf Håkan Stålberg, Höje Janpettergården, 684 95 Höje 
Länsstyrelsen i Värmland, 651 86 Karlstad 
  
Bifogas: 
Hur man överklagar 
Handlingar i ärendet 
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Dnr MB 2020/26 

§ 35 Ansökan om strandskyddsdispens för 
nybyggnad av komplementbyggnad, Gustavaskogen 
1:96 
Mattias Hell ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av 
komplementbyggnad på fastigheten Gustavaskogen 1:96. Byggnaden kommer att 
få en area på 10 m². Komplementbyggnaden ska ersätta en badtunna som den 
förra ägaren har placerat på fastigheten, cirka 4 meter från fastigheten 
Gustavaskogen 1:97 och cirka 5 meter från vattenkanten. Komplementbyggnaden 
är en vedeldad bastu med tillhörande relax. Strandskyddet i området är 100 meter. 
Miljö- och byggavdelningen, Tihomir Jerkovic, inspekterade platsen 2020-08-05. 

Plan- och fastighetsförhållanden: 

Området är upptaget som sammahållen bebyggelse enligt miljö- och 
byggnämndens beslut MB 2011-09-19, § 42. Området med sammanhållen 
bebyggelse består av två fritidshusområden med sammanlagt 28 fritidshus där alla 
fastigheter har minst en komplementbyggnad. 

Bedömning: 

De 28 fritidshusen ligger inom sammanhållen bebyggelse där de bebyggda 
tomterna gränsar till varandra. Fastighetsbildningsmyndigheten beslutade 1990-
12-28 att fastighetsbildningen inte strider mot bestämmelserna i 3 kapitel 3 § i 
fastighetsbildningslagen samt att syftet med strandskyddsområdet inte motverkas. 

Miljö- och byggnämnden bedömer att hela fastigheten Gustavaskogen 1:96 är en 
etablerad hemfridszon där markägaren har rätt att hävda en privat zon och där 
allemansrätten inte gäller. En nybyggnad av komplementbyggnad kommer inte att 
uppfattas som att den befintliga hemfridszonen utvidgas. 

Genom fastighetsbildningsbeslutet har fri passage inom samanhållen bebyggelse 
för de 28 fritidshusen upphävts. Många av fritidshusen i området ligger cirka 20 
meter från vattenkanten och fastighetsgränsen för samtliga går till strandkanten. 
Allmänhetens tillträde till vattnet inom den sammanhållna bebyggelsen är inte 
möjlig utan att intrång görs i hemfridszon. 

Påverkan av växt- och djurliv bedöms vara försumbar. Den sökta åtgärden inryms 
inom befintlig hemfridszon. 
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Handlingar i ärendet 

Ansökan 2020-08-03. 
Situationsplan 2020-08-03 och 2020-08-05. 
Fotografier 2020-08-03 och 2020-08-05. 
Miljö- och byggavdelningens skrivelse 2020-08-13. 

Beslut 

Med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808) kapitel 7, § 18c punkt 1beviljas 
strandskyddsdispens för sökt åtgärd. 

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

Giltighetstid: 

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

Beslutet kan överklagas. 

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 för nybyggand av komplementbyggnad 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 
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Bifogas: 
Hur man överklagar 
Handlingar i ärendet 
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Dnr MB 2020/2 

§ 36 Delegeringsbeslut  
Delegeringsbeslut nr 2020/2-182 till och med nr 2020/2-272 redovisas för 
nämnden. 

Handlingar i ärendet 

Delegeringslista 2020-08-12. 

Beslut 

Nämnden godkänner redovisningen av ovan nämnda delegeringsbeslut. 

_____ 
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Dnr MB 2020/5 

§ 37 För nämndens kännedom 
Högsta Domstolens beslut 2020-07-23 angående ansökan i hovrätt om 
återställande av försutten tid m m, Dnr 2020/18-36. 

Länsstyrelsens beslut 2019-11-15, Överklagande av beslut om sophämtning, 
Mjönäs 1:55. Dnr 2019/36-7. 

Länsstyrelsens beslut 2020-07-07, Överklagande av beslut att inte medge befrielse 
från skyldigheten att lämna hushållsavfall till kommunen, Råda 4:48 och Åleby 
1:62. Dnr 2020/22-12. 

Verksamhetsuppföljning januari - juli 2020. 

Länsstyrelsens svar angående begäran om tillsynsvägledning från privatperson. 
Dnr 2020/1-585. 

Beslut 

Nämnden godkänner redovisningen. 

_____ 

 
 


