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Dnr KS/2022:261 

 
§ 68 - Svar på motion - Åtgärder för en höjd beredskap 

Stellan Andersson (C), Anna-Karin Berglund (C) och David Bildt (C) har lämnat 

en motion där man skriver att det återigen är krig i Europa och att säkerhetsläget 

kraftigt har försämrats. Centerpartiet föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

kommunen utreder och föreslår åtgärder för att höja beredskapen i händelse av 

kris. En del arbete görs redan nu med att säkerställa att kommunen kan 

upprätthålla den kommunala servicen även i en krissituation eftersom kommunen 

har ansvar för att verksamheterna ska fungera även under kris. Det innefattar 

bland annat att säkerställa att distribution av förnödenheter fungerar gällande 

såväl mat och vatten som bränsle och energi. 

I händelse av kris är det svenska krishanteringssystemet baserat på de tre 

grundläggande principerna ansvarsprincipen, närhetsprincipen och 

likhetsprincipen. Ansvarsprincipen innebär att den som bedriver verksamhet 

under normala förhållanden har motsvarande ansvar även under krissituationer. 

Närhetsprincipen innebär att en kris ska hanteras så nära medborgarna som 

möjligt och likhetsprincipen innebär att en verksamhets lokalisering och 

organisation så långt som möjligt ska vara densamma såväl under fredstida 

förhållanden som under kris eller krig. 

Utifrån hur världen ser ut idag har lagstiftningen gällande kommuners och 

regioners arbete inför och under extraordinära händelser och höjd beredskap 

skärpts. De nya och mer omfattande regelverken ställer högre krav på oss som 

kommun men då det historiskt sett varit brist på både ekonomiska och personella 

resurser har denna fråga tidigare inte prioriterats. 

Mot bakgrund av detta föreslås att motionen bifalls och en utredning tillsätts för 

att säkerställa både att verksamhet kan bedrivas i händelse av kris, men även att 

kommunen kan leva upp till de krav som lagstiftningen ställer gällande åtgärder 

inför och vid extraordinära händelser och höjd beredskap. 

 
Handlingar i ärendet 

Centerpartiets motion – Åtgärder för höjd beredskap, 2022-04-29 

Räddningschef Håkan Finnkvists tjänsteskrivelse 2022-08-28 

 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen, 

Administrativa enheten 

Räddningstjänsten 
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Dnr KS/2022:91 

 
§ 69 - Antagande av Renhållningsordning och 

Avfallsplan 2022-2030 

Miljöbalken 15 kap. stadgar att det i varje kommun skall finnas en 

renhållningsordning där en avfallsplan skall ingå. Renhållningsordningen 

innehåller lokala föreskrifter för hantering av avfall och avfallsplanen beskriver 

nuvarande förhållande och anger mål och tänkbara åtgärder inom avfallsområdet. 

Det är för tredje gången som nu Sunne, Torsby Hagfors och Munkfors kommun i 

SuToHaMu-samarbetet inom avfallsområdet tagit fram ett förslag till gemensam 

Renhållningsordning. Den består av avfallsföreskrifter och avfallsplan för 

perioden 2022–2030 och tillhörande bilagor. Föreskrifterna och avfallsplanen har 

samma text för alla fyra kommunerna. I föreskrifterna där hantering av avfallet 

skiljer sig åt mellan kommunerna har hänvisning gjorts till bilagorna D1_2 och 

D1_3. 

 
Handlingar i ärendet 

Renhållningsordning med avfallsplan för Sunne, Hagfors, Munkfors och Torsby 

kommuner inkl. bilagor 

T.f. samhällsbyggnadschef Emil Florells tjänsteskrivelse 2022-09-28 

 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till Renhållningsordning med 

föreskrifter, avfallsplan och bilagor att gälla från och med 2023-01-01. 
 

Beslutet förutsätter antagande i Sunne Torsby Hagfors och Munkfors kommuner. 

 
Beslutet skickas till: 

Louise Sjöholm, Samhällsbyggnadschef 

Emil Florell, GVA-chef 

Leif Nilsson, Driftledare avfall 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Sunne kommun 

Torsby kommun 

Munkfors kommun 
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Dnr KS/2022:156 

 
§ 70 - Svar på medborgarförslag - Ang. att kommunen 

kan vara behjälpliga med snöröjning på ideellt 

anlagda isplaner 

Hagfors kommuns vinterväghållning utförs främst av upphandlad entreprenör. 

Kommunen har utrustning för att utföra viss vinterväghållning själva. 

Runt om i kommunen finns flera isbanor på kommunal mark som sköts ideellt av 

privatpersoner eller föreningar. Hagfors kommun har efter förfrågan lånat ut 

vattenslangar och skrapor till flera av isbanorna för att underlätta arbetet. Vid 

enstaka tillfällen har Hagfors kommun även plogat vissa isbanor i Hagfors tätort. 

Detta har gjorts när gata- och parkenheten bedömt att man har tid och resurser för 

detta. När det konkurrerar med andra arbetsuppgifter kan plogning av isbanor inte 

prioriteras. 

I medborgarförslaget efterfrågas att kommunen ska ta ansvar för plogning av 

isbanor runt om i kommunens olika bostadsområden. I dagsläget finns inte 

tillräckligt med resurser inom kommunens verksamhet för att klara av detta 

uppdrag utan att prioritera bort andra delar av verksamheten. Verksamheten 

bedömer även att det är mycket svårt att handla upp plogning av samtliga isbanor 

inom kommunen till en rimlig kostnad. 

Samhällsbyggnadsavdelningen på Hagfors kommun bedömer därför att det inte är 

möjligt för kommunen att ta på sig ansvar för att ploga samtliga isbanor inom 

Hagfors kommun. 

 
Handlingar i ärendet 

Medborgarförslag 2022-03-15 

Kommunstyrelsens ordförandes tjänsteskrivelse 2022-09-28. 

 
Förslag till beslut 

Medborgarförslaget avslås 

 
Beslutet skickas till: 

Förslagsställaren 

T.f. samhällsbyggnadschef emil.florell@hagfors.se 

Driftledare gata malin.skoog@hagfors.se 
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Dnr KS/2022:263 

 
§ 71 - Svar på medborgarförslag - Rusta upp 

badplatsen vid Gröcken, Ekshärad 

Förslagsställaren har inkommit med förslag om att upprustning av Gröckens 

badplats, för att göra den mer attraktiv för kommuninvånare och turister. Som 

åtgärder nämns målning och uppsnyggning av badhytten, uppförande av vägg vid 

ingångarna till dam- och herromklädningsrum, markering av 

omklädningsrummen, hyvling och grusning av parkeringen samt nya bord och 

bänkar till badplatsen. 

I Hagfors kommun finns elva kommunala badplatser. Badplatserna har något 

varierande utrustning och är anpassade för olika målgrupper. Vissa badplatser är 

mer barnvänliga än andra, vissa är utrustade med grillplatser och sittplatser, en 

badplats är tillgänglighetsanpassad och vid några av de kommunala badplatserna 

finns utrymme för andra fritidsaktiviteter. Hagfors kommun har inte någon 

ambition att göra alla badplatser likvärdiga i utbud, men arbetar löpande med att 

utveckla samtliga kommunala badplatser. I arbetet med att utveckla badplatser 

kan det bli aktuellt med flera av de åtgärder som nämns i medborgarförslaget. 

Hagfors kommun har nyligen skrapat grusytan och planerar för fler åtgärder på 

Gröckens badplats, bland annat för att förbättra badhytter. Medborgarförslaget är 

detaljerat med vad som önskas och innefattar många olika delar. Hagfors 

kommun kommer att genomföra vissa av de önskade åtgärderna i närtid, andra 

kan komma att genomföras senare men finns inte med i planeringen just nu. 

Eftersom det inte bedöms motiverat att genomföra samtliga åtgärder i närtid 

behöver medborgarförslaget avslås. 

 
Handlingar i ärendet 

Medborgarförslag 2022-05-09. 

Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischers tjänsteskrivelse 2022-09-28 

 
Förslag på sammanträdet 

Stellan Andersson (C) yrkar på följande svar: Kommunfullmäktige anser därmed 

medborgarförslaget besvarat. 

 
Beslutsgång 

Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer (OR) ställer propositionsordning och 

finner bifall för Stellan Andersson (C) yrkande genom acklamation. 

 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige anser därmed medborgarförslaget besvarat. 
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Beslutet skickas till: 

Förslagsställaren 

T.f. samhällsbyggnadschef emil.florell@hagfors.se 

Driftledare gata malin.skoog@hagfors.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

mailto:emil.florell@hagfors.se
mailto:malin.skoog@hagfors.se
mailto:kommun@hagfors.se


Sammanträdesdatum Sida 9/22 

Protokoll 2022-10-04 

Kommunledningsutskottet 

Comfact Signature Referensnummer: 50015SE 

 

 

 

Dnr KS/2022:108 

 
§ 72 - Svar på medborgarförslag - Utveckla 

Blinkenbergsparken till en mötesplats 

Ett medborgarförslag om att utveckla Blinkenbergsparken som mötesplats inkom 

till Hagfors kommun 2022-02-10. Förslaget är att ett antal grillplatser byggs i 

Blinkenbergsparken, i en satsning på att göra parken till en mötesplats. 

I Blinkenbergsparken finns bland annat en lekpark, en scen och en discgolfbana. 

Samhällsbyggnadsavdelningen på Hagfors kommun jobbar kontinuerligt med de 

mötesplatser som finns i kommunen, som lekplatser, badplatser, grönområden och 

parker. Utöver dessa har även centrumområden i Hagfors och Ekshärad pekats ut 

som områden där extra satsningar på utemiljö ska göras. 

Hagfors Kommun anser att Blinkenbergsparken är en viktig mötesplats, och 

samhällsbyggnadsavdelningen arbetar sedan tidigare med att bevara och utveckla 

parken med de medel som finns i verksamhetens underhållsbudget. Eftersom det 

redan finns beslut om ett antal utpekade områden som ska prioriteras, exempelvis 

centrumområde i Hagfors och Ekshärads, finns det i nuläget inte möjlighet att 

göra en ytterligare satsning på Blinkenbergsparken utan att samtidigt prioritera 

bort andra områden. Någon omprioritering av de satsningar som har beslutats är 

inte aktuell i nuläget. Samhällsbyggnadsavdelningen har dock som nämnts i 

uppdrag att när möjlighet finns fortsätta arbeta med att utveckla parken och får 

inom ramen för det arbetet ta med sig de idéer som förslaget lyfter. 

 
Handlingar i ärendet 

Medborgarförslag 2022-02-10 

Kommunstyrelsens ordförandes tjänsteskrivelse 2022-09-28 

 
Förslag på sammanträdet 

Tomas Pettersson (S) yrkar på följande svar: kommunfullmäktige bifaller 

medborgarförslaget och beslutar att ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag 

att arbeta in åtgärderna inom ordinarie plan för parkverksamheten. 

 
Beslutsgång 

Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer (OR) ställer propositionsordning och 

finner bifall för Tomas Petterssons (S) yrkande genom acklamation. 

 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget och beslutar att ge 

samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att arbeta in åtgärderna inom ordinarie 

plan för parkverksamheten. 
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Beslutet skickas till: 

Förslagsställaren 

T.f. samhällsbyggnadschef emil.florell@hagfors.se 

Driftledare gata malin.skoog@hagfors.se 
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Dnr KS/2022:336 

 
§ 73 - Yttrande avseende remiss gällande förlängd 

tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav 

2022-10-03 Yttrande avseende remiss gällande förlängd tidsfrist och mindre 

stränga kvalitetskrav Hagfors kommun har tagit del av remissen, som belyser hur 

kvalitetskrav på ytvattenförekomster och grundvattenförekomster kan omfattas av 

möjlighet till förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav. Kvalitetskraven 

ska enligt remissen fastställas så att tillståndet i vattenförekomster inte försämras 

och så att alla vattenförekomster uppnår god status eller potential, såvida det inte 

finns förutsättningar för undantag. Undantagen belyses här främst som förlängd 

tidsfrist där god status eller potential ska uppnås 2027 eller så snart de naturliga 

förhållandena tillåter efter 2027. 

För Hagfors kommun innebär synsättet att en mycket stor del av våra 

ytvattenförekomster i närtid kommer att omfattas av stora förändringar då de idag 

inte uppnår kraven. Åtgärderna kommer att drabba enskilda fastighetsägare, 

mindre samhällen och hela kommunen på ett sätt som i många fall uppfattas som 

negativt. Det hotar att slå sönder redan befintliga ekosystem till fördel för 

återskapade tidigare ekosystem, utan att det finns garantier för att åtgärderna leder 

till önskad verkan. 

För att förstå innebörden av åtgärderna lokalt, måste vi också lyfta vår historia. 

Vattenverksamheten i Hagfors kommun är till stor del präglad av flerhundraårig 

mänsklig verksamhet, i ett industrisamhälle där vattenkraften varit central i 

industrisamhället och bruksortens utveckling. Ytvattenförekomsten, det 

strömmande vattnets kraft i bäckar, åar och älvar, har under århundraden gett 

arbete, utveckling och välstånd. Det har gett kraft till byarnas kvarn och såg, till 

järnbrukets hyttor, flottning och elproduktion. Allt detta har varit möjligt genom 

att dämma vatten i vattenmagasin. Ett stort antal av dessa dammar har med tiden 

fått minskat värde, och vi ser idag ett ökat intresse från dammägare att riva ut 

befintliga dammar. 

Tillsammans med ökade kvalitetskrav på ytvattenförekomsterna leder behovet av 

att avsluta vattenverksamhet till beslut som inte tar hänsyn till enskilda 

kommuninvånare, fastighetsägare eller kommunen som helhet. Här ser 

myndigheten enbart till nyttan av åtgärder, utan hänsyn till kulturhistoria, 

befintliga ekosystem, drabbade eller kommunens synpunkter. 

Hagfors kommun anser att det leder till ett ensidigt sätt att hantera mycket 

komplexa frågor, och i grunden ett felaktigt sätt att nå uppsatta mål. 

I inledningen skriver Havs- och Vattenmyndigheten följande: ”Undantagen utgör 

en integrerad del av kvalitetskraven. Vattenmyndighetens analys för tillämpning 

av undantag ska göras så enkel som möjligt men så utförlig som nödvändigt. 

Analysens omfattning bör avgöras av beslutets komplexitet och de möjliga 
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följderna av ett felaktigt beslut. Trots det ska det finnas en strävan hos 

vattenmyndigheten att upprätthålla ambitionsnivån under fjärde 

förvaltningscykeln och efter 2027. 

Beslut om undantag aktualiseras först efter att en analys har gjorts av vilka 

åtgärder som kan behöva vidtas för att förbättra vattenförekomstens aktuella 

situation. Det är viktigt att vattenmyndigheten redovisar underliggande 

bedömningar och skäl för beslut när undantag fastställs.” 

En myndighet som driver igenom åtgärder som på ett omfattande sätt förändrar 

befintliga miljöer och dessutom på ett ekonomiskt negativt sätt direkt drabbar 

människor i närområdet måste också ge utökade möjligheter för samråd, 

påverkansmöjligheter och ekonomisk ersättning till drabbade. Det måste också, 

som vi i tidigare yttranden belyst, finnas möjligheter att se alla modifierade 

vattendrag inom ett större sammanhängande vattensystem som KMV, kraftigt 

modifierade vatten, och i det också lägga in vattenverksamhetens betydelse som 

kulturhistoriska miljöer och fornminnen, men också som aktiva dämmande 

åtgärder för att lindra effekter av bland annat ökade nederbördsmängder. Att 

enbart se till vart och ett av ytvattenförekomsternas enskilda status eller potential 

hotar därmed andra betydande värden. Det är enligt vår mening viktigt att göra 

insatser för att förbättra vattendragens biologiska kvalitet, men med dagens 

regelverk får landsbygden och enskilda invånare bära kostnaden. Här behöver 

regelverket ses över kopplat till en övergripande förståelse för den komplexitet 

som hanteringen och genomförandet innebär på ett lokalt plan. 

Samtidigt finns det med stöd av bland annat ovan nämnda skrivning utrymme för 

tolkning och anpassning som Hagfors kommun anser att berörda myndigheter till 

fullo ska utnyttja. 

 
Hagfors kommun har att yttra sig över tre bilagor i det remitterade förslaget. 

1. Orimliga kostnader Eftersom det enligt remissen är samhällsekonomiska 

kostnader och samhällsekonomiska nyttor som ska ligga till grund för 

bedömningen av om kostnaderna är orimliga eller inte, är kostnads- 

nyttoanalys (cost-benefit analysis, CBA) en naturlig metod att använda. Vid 

en CBA finns en strävan efter att uttrycka kostnader och nyttor i pengar, 

vilket vi anser underlättar jämförelser mellan dem. 

Enligt bilagans beskrivning av orimliga kostnader ska summan nuvärde av 

kostnaderna överstiga summa nuvärde av nyttorna med påtaglig marginal. 

Beräkningsmodellen är svår, för den enskilde eller drabbade näst intill 

omöjlig att förstå eller hantera. Enligt modellen måste drabbade enskilda, 

samhällen eller en kommun, påvisa nyttan av att inte genomföra åtgärder och 

dessutom kvantifiera dem i pengar. Här finns också beskrivet i vägledningen 

om god ekologisk potential att hänsyn inte ska tas till enskilda fastighetsägare 

eller företag, vilket också innebär att hänsyn inte tas till lokalsamhället. Det 

för myndigheterna övergripande målet väger då tyngre än effekterna för ett 
 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

mailto:kommun@hagfors.se


Sammanträdesdatum Sida 13/22 

Protokoll 2022-10-04 

Kommunledningsutskottet 

Comfact Signature Referensnummer: 50015SE 

 

 

 

fåtal direkt drabbade vilket inte är juridiskt hållbart. Nyttoeffekten och den 

direkta påverkan på individer måste utgå från de som bor och verkar i ett 

område, oavsett om det är ett stort eller litet antal personer. Det blir samtidigt 

besvärligt för mindre samhällen att beskriva den nyttomarginal som påverkas 

av förändringar i landskapet, när fördämningar ska rivas ut eller förändras. 

Enskilda, mindre byar och samhällen måste därför kunna visa på att nyttan av 

att inte genomföra förändringar som åtgärdsprogrammet kräver är påtagligt 

större än att genomföra åtgärden. Det måste även finnas samhällsekonomiska 

kostnader och nyttor som gynnas av att inte genomföra åtgärden/åtgärderna. 

Vi ser detta som mycket problematiskt då det faktiskt innebär att hänsyn inte 

ska tas till enskilda i glesbefolkade områden. Risken är stor att personer i 

dessa fall blir diskriminerade i jämförelse med personer i tätbefolkade 

områden. Nyttoeffekten och påverkan på individerna måste därför utgå från 

de som bor och verkar i ett område. Detta oavsett om det är ett stort eller litet 

antal personer. I vägledningen finns även beskrivet hur fastighetsägare som 

åläggs att genomföra åtgärder inom ramen för åtgärdsprogrammet kan 

drabbas av, för den enskilde, orimliga kostnader kopplat till individens 

betalningsförmåga. Att genomföra åtgärder vid vattendrag är alltid förenat 

med stora kostnader, och kan leda till att enskilda inte kan bo kvar eller driva 

sin verksamhet. I de fall åtgärderna är en effekt av samhällets krav måste 

också hänsyn tas till enskildas möjlighet att genomföra beslutade åtgärder. Att 

en myndighet kan besluta om vilken betalningsförmåga som anses rimlig för 

den som tvingas utföra dessa projekt, oftast helt emot sin egen vilja, påverkar 

rättssäkerheten och kan vara ekonomiskt katastrofalt för den drabbade. 

 
2. Förlängd tidsfrist med skälet naturliga förhållanden Här öppnar remissen 

för möjligheten att naturen inte alltid anpassar sig till direktiv och 

genomförda åtgärder. Att det kan ta år efter genomförda insatser innan 

naturen återskapat önskade miljöer, där effekten av åtgärder försenas. 

Kretsloppsrelaterade naturliga tillstånd beskrivs i remissen som ”fenomen 

som kan ge upphov till förlängd tidsfrist.” 

 
3. Kriterier för bedömning av kulturmiljö vid förklarande av kraftigt 

modifierade vatten och beslut om miljökonsekvensnormer med mindre 

stränga kvalitetskrav ”I de fall det finns flera åtskilda kulturmiljöer inom 

vattenförekomsten kan skadorna på kulturmiljöerna behöva bedömas 

sammantaget för att avgöra om dessa motiverar KMVKulturmiljö för 

vattenförekomsten. Det kan i vissa fall innebära att kulturmiljöer som enligt 

kriterierna inte motiverar KMV-Kulturmiljö enskilt, gör det samlat.” 

 
Hagfors kommun ser mycket positivt på beskrivningen ovan. Vägledningen 

syftar till att underlätta arbetet med bedömningar av kulturmiljöer som en del 
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av en sammanfattande beskrivning av KMV, vilket också leder till beslut om 

mindre stränga kvalitetskrav, MSK. Relaterat till tidigare i yttrandet nämnda 

förutsättningar utgör en mycket stor del av ytvattenförekomsterna i Hagfors 

kommun rester eller fungerande delar av ytvattenverksamhet, där vattendrag 

genom dämmande åtgärder gett kraft och utveckling av lokalsamhället. I 

många fall har också samhällen uppstått som en direkt effekt av 

vattenverksamheten, kopplat till arbetstillfällen i vattenrelaterade 

verksamheter. Det är vårt arv och vår historia, och det är också i många fall 

den fysiska miljö där människor bor. I hus, mindre och större samhällen, nära 

intill våra vattendrag. Vattendragen har varit en förutsättning för jobb och 

utveckling, och idag innebär den gemensamma effekten av dammar i vår 

kommun och andra kommuner naturliga boendemiljöer, vattentäkter för 

räddningstjänst och lantbruk, befintliga ekosystem och, visserligen av en med 

mänsklig hand skapad, men naturlig broms i vattensystem som med ökade 

nederbördsmängder hotar att översvämma nedströms liggande samhällen. 

Därför är bedömningen av kulturmiljöer kopplat till behovet av att förklara 

lokala vattensystem som KMV både historiskt relaterade men också i mycket 

hög grad relevant i ett nutids- och framtidsperspektiv. 

 
Handlingar i ärendet 

Förste vice ordförande kommunstyrelsen tjänsteskrivelse 2022-10-03. 

Remiss gällande vägledning om förlängd tidsfrist och mindre stränga 

kvalitetskrav med bilagor 

 
Beslut 

Kommunledningsutskottet ställer sig bakom förslag till yttrande. 

 
 

Beslutet skickas till: 

havochvatten@havochvatten.se 

Boo.westlund@hagfors.se 

Liisa.larsson@hagfors.se 
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Dnr KS/2022:288 

 
§ 74 - Yttrande avseende remiss vägledning för 

definition av ekologisk potential 

För att förstå behovet av att definiera ekologisk potential i ett vattendrag är också 

bedömningen av KMV, kraftigt modifierade vatten, central. Som påtalas i 

vägledningen innebär den fysiska förändringen som ett KMV genomgått att 

ytvattenförekomsten tillskapats ett förändrat utseende, som kan innebära en annan 

typ av ytvattenkategori än den en gång naturliga. Här beskrivs ”att när 

vattenmyndigheten bestämmer ekologisk potential ska vattenmyndigheten därför 

använda de kvalitetsfaktorer som ska tillämpas för den ytvattenkategori som 

ytvattenförekomsten i nuläget liknar mest.Det finns även KMV som tidvis liknar 

en sjö och tidvis liknar ett vattendrag. Då får vattenmyndigheten utgå från den 

ytvattenkategori som KMV:t liknar mest och med längst varaktighet.” 

 
Hagfors kommun anser att den bedömningen är relevant, riktig och viktig. 

 
Genom att klassa ett vattendrag som KMV öppnas också för möjligheten att ge 

utryck för vattendragets ekologiska potential i form av uttryck som maximal, god, 

måttlig, otillfredsställande eller dålig, med stöd av bedömningsgrunderna för de 

biologiska, hydromorfologiska och fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna i bilaga 

1–5 i HVMFS 2019:25. 

Här pekas också på behovet av att bedöma för ytvattenförekomsten rimliga 

åtgärder i förhållande till eventuellt betydande negativ påverkan på den 

samhällsnyttiga verksamheten eller miljön i stort. Vägledningen beskriver de steg 

som leder till definitionen av GEP, gynnsam ekologisk potential, med stöd av den 

ekologiska status som råder när alla rimliga åtgärder är genomförda. 

 
Här vill Hagfors kommun peka på behovet av en övergripande bedömning, där 

komplexiteten i rådande förhållanden och möjligheten att nå en högre status också 

måste vägas mot kostnaden och påverkan för enskilda och det lokala samhället 

liksom en hel kommun eller region. Att det med utgångspunkt för tillskapande av 

förbättringar också tas lokal hänsyn, där den ena nyttan vägs mot andra nyttor är 

väsentligt för acceptans för och genomförande av kommande åtgärdsprogram. 

Hagfors kommun vill betona vikten av att utnyttja möjligheten att definiera KMV 

och ekologisk potential i samråd med kommuner och regioner, fastighetsägare 

och enskilda personer, vilket vi anser att ett utdrag ur texten styrker. 

Vattenmyndigheten beskriver i sitt förslag följande. ”Miljökvalitetsnormen 

(MKN) för KMV uttrycks sedan som GEP och ska definiera det ekologiska 

tillstånd som kan uppnås när alla rimliga åtgärder som ekologiskt effektiva utifrån 
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ytvattenförekomstens fysiska karaktär och som inte ger en betydande påverkan på 

den samhällsnyttiga verksamheten eller miljön i stort är genomförda.” 

 
Biologiska och ekologiska processer är dessutom inte helt lätta att styra. Genom 

åtgärder för att förbättra ytvattenförekomsters ekologiska status kan redan 

befintliga ekosystem förstöras eller allvarligt negativt påverkas. I vissa fall har 

vattendrag under lång tid varit påverkade av omfattande vattenverksamhet vilket 

kraftigt begränsar möjligheten att återskapa ett tidigare icke modifierat tillstånd. 

 
Det är dessutom mycket viktigt att också ta hänsyn till och ge människor som är 

direkt berörda av åtgärderna, möjlighet att påverka och delta i de beslut som 

under oöverskådlig tid kommer att påverka deras livsmiljö och livssituation. 

 
I remissen finns också skrivningar som oroar. 

”Bedömningen på lokal nivå har dock inte något samband med en enskilds 

personliga intresse eller ett enskilt företags privata intressen utan ska kopplas till 

ett bredare allmänt intresse (till exempel trygg elförsörjning för invånare eller ett 

visst samhälle).” 

Det innebär en syn på enskildas rättigheter som tydligt ger samhället och 

myndigheter rätt att fatta beslut som både emotionellt och ekonomiskt kan bli en 

katastrof för berörda. 

Hagfors kommun värnar alla medborgares rättigheter, och här måste samhället 

och berörda myndigheter hitta en lösning där allmänna intressen inte drabbar 

enskilda. Ekonomisk ersättning till enskilda för intrång och av samhällets fattade 

övergripande beslut måste säkerställas. 

 
Handlingar i ärendet 

Vice ordf. kommunstyrelsen Boo Westlunds tjänsteskrivelse 2022-10-03. 

Remiss gällande vägledning för att definiera ekologisk potential med bilagor. 

 
Beslut 

Kommunledningsutskottet ställer sig bakom förslag till yttrande. 

 
 

Beslutet skickas till: 

havochvatten@havochvatten.se 

Boo.westlund@hagfors.se 

Liisa.larsson@hagfors.se 
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Dnr KS/2022:20 

 
§ 75 - Anmälningsärenden kommunledningsutskottet 

2022-10-04 

KS2022:4853, KS/2015:188,Värmlandsmetanol AB, Bekräftelse förlängning av 

avtal om industriavlopp tom 2023-10-01 

KS2022:4924, KS/2018:187,Personuppgift, Slutfaktura avser tiden 2021-08-18 

till avslut 

KS2022:4861, KS/2019:194,Riksbyggen ekonomisk förening, Anslutningspunkt 

vatten och avlopp samt anslutningspunkt Cykeln 1, Hagfors 

KS2022:4929, KS/2020:248,Miljö- och byggnämnden, Rivningslov förråd på 

Hagforsvägen, Hagfors 2:161 

KS2022:4914, KS/2021:224,Vattenmyndigheten Västerhavet, Beslut om 

förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för vatten 2022–2027 

KS2022:4915, KS/2021:224,Vattenmyndigheten Västerhavet, Förvaltningsplan 

för vatten 2022–2027 Västerhavets vattendistrikt 

KS2022:4916, KS/2021:224,Vattenmyndigheten Västerhavet, Åtgärdsprogram 

för vatten 2022–2027 Västerhavets vattendistrikt 

KS2022:4854, KS/2021:327,Vattenmyndigheten Västerhavet, Missiv samråd 

Gullspångsälven 

KS2022:4855, KS/2021:327,Vattenmyndigheten Västerhavet, Förslag till 

miljökvalitetsnormer för delar av Gullspångsälven 

KS2022:4858, KS/2021:327,Gullspångsälven, Formulär för synpunkter ekologisk 

potential Gullspångsälvens vattenråd 

KS2022:4859, KS/2021:327,Gullspångsälven, Remiss - Vägledning för definition 

av ekologisk potential GVR 2022-08-24 

KS2022:5056, KS/2022:11,Nifa Ekonomisk förening, Avtal om lokal för Nifa 

KS2022:4844, KS/2022:17,Transportstyrelsen, Bekräftelse 

KS2022:4845, KS/2022:17,Transportstyrelsen, Remissynpunkter TSF 2021-179 

Föreskrifter om radiotelefoni och fraseologi 

KS2022:4846, KS/2022:17,Hagfors flygplats, Statistik Linjefart TYF-HFS-ARN 

januari-augusti 2022 

KS2022:4867, KS/2022:17,Länsstyrelsen Värmland, Komplettering 

ärendebeteckning 531-6279-2022-4 

KS2022:4868, KS/2022:17,Länsstyrelsen Värmland, Beskrivning av 

dräneringsyta 531-6279-4-2 

KS2022:4869, KS/2022:17,Länsstyrelsen Värmland, Information om 

ansökningsavgift 531-6279-2 

KS2022:4870, KS/2022:17,Länsstyrelsen Värmland, Kopia av Artsök_norr om 

banan 531-6279-4-1 
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KS2022:4871, KS/2022:17,Länsstyrelsen Värmland, Begäran om komplettering 

531-6279-3 

KS2022:4872, KS/2022:17,Länsstyrelsen Värmland, Markavvattning-ansökning 

Hagfors flygplats 531-6279-2022 1_1 

KS2022:4873, KS/2022:17,Länsstyrelsen Värmland, Ansökan Markavvattning 

531-6279-1 

KS2022:4980, KS/2022:17,Transportstyrelsen, Kravchecklista Hagfors kommun 

KS2022:4981, KS/2022:17,Transportstyrelsen, Avisering om tillsyn Hagfors 

flygplats 2022-11-15 

KS2022:4774, KS/2022:180,Länsstyrelserna, Missiv till kommunerna Lägesbild 

av kommunernas cybersäkerhetsförmåga 2 

KS2022:5073, KS/2022:180,Länsstyrelsen Värmland, Bilaga - Regeringsuppdrag 

KS2022:5074, KS/2022:180,Länsstyrelsen Värmland, Missiv till kommunerna 

lägesbild cybersäkerhet 2 

KS2022:5075, KS/2022:180,Länsstyrelsen Värmland, Bilaga - Frågor till 

kommunerna del 2 

KS2022:4878, KS/2022:217,Vänersborgs tingsrätt, Aktbilaga 15 

KS2022:4879, KS/2022:218,Vänersborgs tingsrätt, Aktbilaga 23 

KS2022:5071, KS/2022:218,Vänersborgs tingsrätt, Aktbilaga 25-30 

KS2022:5077, KS/2022:252, Personuppgift, Svar på Medborgarförslag om 

äldreboende i Mjönäs - ej uppnått 25 röster 

KS2022:4639, KS/2022:3, Personuppgift, Återkoppling synpunkt NKLJ-banan 

mot Filipstad 

KS2022:4640, KS/2022:3,Region Värmland, Minnesanteckningar Kollektivtrafik- 

och regionalt utvecklingsforum 220617 

KS2022:4759, KS/2022:3,ICA Åhströms i Råda, Svar ang. Skräpigt vid 

containrarna 

KS2022:4767, KS/2022:3, Personuppgift, Ang. Grävning av vattenledning 

Tömte Sunnemo, jordvärme 

KS2022:4768, KS/2022:3, Personuppgift, Ang. vattensjuk mark Norra 

Stenbäcken 2 

KS2022:4772, KS/2022:3, Personuppgift, Synpunkt: Gör en rastplats längs 

Klarälvsbanan mellan Råda och Uddeholm 

KS2022:4773, KS/2022:3, Länsstyrelserna, Bilaga - Regeringsuppdrag 

KS2022:4775, KS/2022:3, Länsstyrelserna, Bilaga - Frågor till kommunerna del 2 

KS2022:4782, KS/2022:3,Vänersborg tingsrätt, Kallelse 2022-09-07 Vänersborgs 

TR M 4727-20 Aktbil 107, avseende VA-avgifter Stjärn 1:321 och Uddeholm 

1:350 

KS2022:4783, KS/2022:3,Vänersborg tingsrätt, Delgivningskvitto 

KS2022:4785, KS/2022:3, Personuppgift, Svar Plaståtervinning 

KS2022:4787, KS/2022:3, Personuppgift, Önskemål om mera "pynt" i Ekshärad 

(blommor, belysning, bänkar mm) 
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KS2022:4841, KS/2022:3,Polisen, Bergslagen, Viltmål 80m och inskjut godkänd 

KS2022:4842, KS/2022:3,Polisen, Bergslagen, Tillstånd skjutbana Hamra JVO 

KS2022:4847, KS/2022:3,Polisen, Bergslagen, Inskjutning 100m godkänd 

KS2022:4848, KS/2022:3,Polisen, Bergslagen, Viltmål 50m godkänd 

KS2022:4849, KS/2022:3,Polisen, Bergslagen, Tillstånd skjutbana Tonnets 

jaktskytteklubb 

KS2022:4850, KS/2022:3,Polisen, Bergslagen, Tillstånd skjutbana_renamed_3 

KS2022:4851, KS/2022:3,Polisen, Bergslagen, Tillstånd skjutbana 

KS2022:4852, KS/2022:3,Polisen, Bergslagen, Viltmål 80m godkänd 

KS2022:4860, KS/2022:3,Miljö- och byggnämnden, Kontrollrapport livsmedel - 

Köket Kyrkhedens skola 

KS2022:4862, KS/2022:3, Personuppgift, Fråga om ladan på Hagforsvägen 

KS2022:4917, KS/2022:3, Personuppgift, Fråga om boyta i lägenhet på 

Häggården KS2022:4919, KS/2022:3,Transportstyrelsen, Utfärdade 

parkeringsanmärkningar september 2021 - augusti 2022 

KS2022:4927, KS/2022:3, Personuppgift, Svar på önskemål om parkbänkar i 

Gustavsfors 

KS2022:4928, KS/2022:3, Personuppgift, Svar på önskemål om rastplats 

längs Klarälvsbanan vid Sjögränd 

KS2022:4971, KS/2022:3, Personuppgift, KLAGOMÅL 

KULTURARVSDAGARNA 2022 HAGFORS JÄRNVÄGSMUSEUM 

KS2022:4972, KS/2022:3, Personuppgift N, Svar på klagomål om 

Kulturarvsdagarna KS2022:4982, KS/2022:3,Länsstyrelsen Värmland, 

Nyhetsbrev Regional vindkraftsanalys i Värmlands län 

KS2022:4986, KS/2022:3,Länsstyrelsen Värmland, Beslut om tävling på väg 

(21884233) Klarälvsloppet 24-25 september 2022 

KS2022:5005, KS/2022:3,Maskinparken, Offert Egholm komplett 

KS2022:5006, KS/2022:3,Länsstyrelsen Värmland, Beslut om tillstånd för 

gallring på fastigheten Råda 1:261 intill Natura 2000-området Klarälvdalen, övre 

delen Hagfors kommun(21953177) 

KS2022:5007, KS/2022:3,Länsstyrelsen Värmland, Beslut om tillstånd för 

gallring på fastigheten Råda 1:261 intill Natura 2000-området Klarälvdalen, övre 

delen Hagfors kommun(21949138) 

KS2022:5008, KS/2022:3,Bergsängsborna, Enkät i Bergsäng om placering av 

lekpark 

KS2022:5009, KS/2022:3, Personuppgift, Norra Stenbäcken 2, vattensjuk 

KS2022:5057, KS/2022:3,Stöldskyddsföreningen, PÅMINNELSE om Stöd till 

Grannsamverkan 

KS2022:5058, KS/2022:3,Polisen, Bergslagen, Tillstånd skjutbana Ekshärads 

pistolskytteklubb 

KS2022:5059, KS/2022:3,Polisen, Bergslagen, Pistol 25m bana 2 

KS2022:5060, KS/2022:3,Polisen, Bergslagen, Pistol 25m bana 1 
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KS2022:5061, KS/2022:3,Polisen, Bergslagen, Tillstånd skjutbana Ekshärads 

skidförening 

KS2022:5062, KS/2022:3,Polisen, Bergslagen, Skidskytte 50m Godkänd 

KS2022:5063, KS/2022:3,Trafikverket, Rapport Säkra GCM-passager (Gång- 

cykel-moped) Göteborg-Mark-Hagfors-Alingsås-Töreboda 

KS2022:5064, KS/2022:3, Personuppgift, Önskemål om stadsbuss i Hagfors 

KS2022:5065, KS/2022:3, Personuppgift, Önskemål om borttagning av bilhinder 

på gångvägen mellan Häggvägen och Tallvägen, Ekshärad 

KS2022:5066, KS/2022:3, Personuppgift, 20220914_185532 bild 

KS2022:5070, KS/2022:3,Boverket, Inbjudan att delta i intervju om 

energideklarationer 

KS2022:5106, KS/2022:3,Göteborgs universitet, Svar: Forskning om belysning i 

översiktsplanen 

KS2022:4880, KS/2022:311, Personuppgift, Svar på medborgarförslag - 

Asfaltera banvallen till Filipstad - ej uppnått 25 röster 

KS2022:4983, KS/2022:315,Växtlust Värmland, Meddelande från Leader 7-sam 

Värmland - fyll i medfinansieringsintyget och vid behov utse ny offentlig ledamot 

snarast 

KS2022:4984, KS/2022:315,Växtlust Värmland, 802540-3786 org nr Leader 7- 

sam, aug-22 

KS2022:4985, KS/2022:315,Växtlust Värmland, FPMB_12_25 

Medfinansieringsintyg 2023-2027, 7-sam inkl org nr 

KS2022:5076, KS/2022:327, Personuppgift, Svar på Medborgarförslag om 

hundlatriner i Sättra - ej uppnått 25 röster 

KS2022:4913, KS/2022:336,Havs- och Vattenmyndigheten, Förfrågan om 

förlängd svarstid 

KS2022:4925, KS/2022:34,Värmlands läns Kalkningsförbund, Båtkalkning vecka 

37 

KS2022:4977, KS/2022:34,Värmlands läns Kalkningsförbund, 

Direktionmötesprotokoll 2022-08-11 

KS2022:4607, KS/2022:349,Länsstyrelserna, Inbjudan till Samråd om stöd från 

Klimatklivet till publik laddinfrastruktur 

KS2022:4978, KS/2022:38,Elektriska nämnden, Protokoll utförd elbesiktning 

stadshuset, Hagfors, Borgmästaren 3 

KS2022:4760, KS/2022:389,Forshaga kommun, Samrådshandling 

Bostadsförsörjningsplan 2022-2027 Forshaga kommun 

KS2022:4761, KS/2022:389,Forshaga kommun, Kungörelse 

Bostadsförsörjningsplan 2022-2027 

KS2022:4762, KS/2022:389,Forshaga kommun, KS/2022:210 KSAU § 73 

Bostadsförsörjningsplan 2022-2027 

KS2022:4863, KS/2022:389,Forshaga kommun, Svar på remiss: Forshaga 

kommun samråd Bostadsförtsörjningsprogram 2022-2027 
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KS2022:4926, KS/2022:393,Regeringskansliet, Fi2022-02571 Uppdrag att vidta 

energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen 

KS2022:4763, KS/2022:55,Kontroll uppgifter 

KS2022:4764, KS/2022:55,Etablering av laddstolpar 

KS2022:4765, KS/2022:55,Laddstolpar 

KS2022:5072, KS/2022:55,Antagen - Vägledning publik laddinfrastruktur 

Hagfors 

 
Handlingar i ärendet 

Handläggarens tjänsteskrivelse 2022-09-28. 

 
Beslut 

Rapporten godkänns. 
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Dnr 

 
§ 76 - Information 

Utvecklingschef Lars Sätterberg informerade om årets näringslivsranking, vi 

ligger i år på plats 87, ökat 70 placeringar! Och årets medborgarundersökning, bra 

resultat, ligger över riksgenomsnittet på de flesta områden. 
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NAMN: 

IDENTIFIKATIONSTYP: 

IDENTIFIKATIONS-ID: 

DATUM & TID: 

Jens Fischer 

SMS (+46703207395) 

f3e0e43129194c199832d368c12ea080 

2022-10-04 16:48:50 +02:00 

NAMN: 

IDENTIFIKATIONSTYP: 

IDENTIFIKATIONS-ID: 

DATUM & TID: 

Tomas Pettersson 

SMS (+46768430430) 

fbdf04bf192846bb9a258727960603f6 

2022-10-04 19:07:54 +02:00 

NAMN: 

IDENTIFIKATIONSTYP: 

IDENTIFIKATIONS-ID: 

DATUM & TID: 

Ingela Axelsson 

SMS (+46706360662) 

54d9d32cfe5949beb77c042f4df10fd4 

2022-10-05 08:08:44 +02:00 

UNDERSKRIFTSSIDA 
 

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter: 
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