Framtagen av: Planarkitekt
Gäller för: PM-Kulturmiljö. Förslag till DETALJPLAN
FÖR BÅGSKYTTEN (Kyrkheden 5:1) i Ekshärad,
Hagfors kommun, Värmlands län

PM-Kulturmiljö
Antagen av kommunfullmäktige: xxxx-xx-xx
Gäller från och med: xxxx-xx-xx
Reviderat: xxxx-xx-xx

Tillhörande Förslag till DETALJPLAN FÖR BÅGSKYTTEN (Kyrkheden 5:1) i Ekshärad,
Hagfors kommun, Värmlands län.
Planen upprättas med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen SFS 2010:900 (SFS 2014:900).

Telefon
0563-18500

Besöksadress
Dalavägen 10

Postadress
68380 Hagfors

E-post
kommun@hagfors.se

Org.nr
212000-1884

Hagfors kommun

Titel på dokumentet

1

Inledning
Efter samrådet har Hagfors kommun tagit fram ett PM-Kulturmiljö och en illustrationskarta som
underlag för bearbetningen.
Flera av de synpunkter som inkom under samrådet har föranlett att Hagfors kommun har behövt
göra vissa ställningstaganden avseende hur synpunkterna ska bemötas och beaktas samt hur
planförslaget ska bearbetas. Det gäller främst exploateringens omfattning. Hagfors kommun har
undersökt olika alternativa lösningar och valt det alternativ som har bedömts vara mest lämpligt
och rimligt. Processen har dokumenterats i PM-Kulturmiljö.
PM-Kulturmiljö och illustrationskartan har använts som underlag vid bearbetningen och
utformningen till granskningshandlingar.
PM-Kulturmiljö och illustrationkartan är underlag som ska hanteras som en utredning, d.v.s. de är
inga dokument som ska antas tillsammans med planen, utan underlagsmaterial som bifogas som
referens.
Utgångspunkter för PM-Kulturmiljö
●

Steg 1 - Identifiering av värden (utgångspunkt är Värmlands Museums värdering).
Karaktärisering av kulturmiljön som helhet. Exempel i form av ritningar, beskrivande texter,
fotografier och illustrationer.

●

Steg 2 - Gällande lagstiftning avseende kulturmiljöer som ska tillämpas för detaljplanen. När
man i framtiden tolkar detaljplanen, ska det t ex inte råda tveksamheter om vilka kulturvärden
som omfattas av skyddsbestämmelse (q) och varsamhetsbestämmelse (k) respektive vilka delar
som inte omfattas av skydds- och varsamhetsbestämmelser.

●

Steg 3 - Hagfors kommuns ställningstaganden. Ställningstaganden som Hagfors kommun gjort
med anledning av de inkomna synpunkterna och som bör ligga till grund för bearbetningen.

●

Steg 4 - Förslag till utformning av detaljplanen med illustrationer och illustrationskarta.

●

Steg 5 - Illustrationskarta.

●

Steg 6 - Kulturmiljövård. Ärendehistorik/Fråga om byggnadsminne. Planområdet gränsar till
Ditt Värmland kulturmiljö 202 Ekshärads kyrka (Länsstyrelsens regionala
kulturmiljövårdsprogram).
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PM-Kulturmiljö
PM-Kulturmiljö är ett underlag som anger sådan information som kanske inte behandlas i
detaljplanen men som likväl kan behöva uppmärksammas.
Förståelsen för kulturvärdena ökar om man kan visualisera dem och återkoppla dem till historisk
information samt beskrivningar om miljöns karaktär, värden och kvaliteter och behov av skydd.
Upplevelsen av helhetsmiljön, dess karaktär och atmosfär, kan vara väl så betydelsefull att beakta,
om man ska kunna värna, vårda och visa upp kulturvärdena, eller tillföra lämpliga tillskott som kan
blåsa nytt liv i kulturmiljön.

PM-Kulturmiljö syftar främst till att:
-

Sammanställa aktuella värderingar, dokumentation och tidigare ärendehistorik som bör sparas
till eftervärlden.

-

Förmedla en helhetsbild / helhetsupplevelse av kulturvärdena och kulturmiljön.

-

Öka förståelsen för kulturmiljövärdena på platsen (byggnaden och framförvarande
platsbildning).

-

Redovisa de identifierade och utpekade höga arkitektoniska och kulturhistoriska värdena och
övriga kvaliteter i den utvändiga miljö som Värmlands Museum har bedömt utgör en
synnerligen intressant helhet.

-

Förklara vilka värden och kvaliteter som bedöms ha betydelse från allmän synpunkt och därför
så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada kulturmiljön
(tillämpning av miljöbalken kap 3 § 6).

-

Tydliggöra vilka byggnadsdelar och rumssamband som berörs.

-

Tydliggöra skyddsbestämmelse (q) Förbud mot förvanskning enligt PBL kap 8 § 13.

-

Tydliggöra varsamhetsbestämmelse (k) enligt PBL kap 8 § 17.

-

Ge exempel på verksamheter som Hagfors kommun idag bedömer vara lämpliga med hänsyn
till byggnadens förutsättningar och kulturvärdenas skyddsbehov.

-

Förklara vilken exploatering som har bedömts lämplig och visa var de nya byggrätterna bör
placeras med hänsyn till stads- och landskapsbilden, kulturvärdena på platsen och intresset för
en god helhetsverkan (PBL kap 2 § 6). Planområdet gränsar till Ditt Värmland kulturmiljö 202
Ekshärads kyrka som ingår i länsstyrelsens regionala kulturmiljövårdsprogram (Se Steg 6
Kulturmiljövård).

-

Redovisa en illustrationskarta, hur Hagfors kommun kan tänka sig att utforma marken inom
planområdet i framtiden.
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Steg 1 - Identifiering av kulturvärden. Karaktärisering. Exempel.
Identifiering av kulturvärden
Sammanfattning av Värmlands Museums synpunkter
Kulturmiljön bedöms på grund av sina kulturhistoriska, sociala och estetiska värden, ha stor
betydelse från allmän synpunkt, och ska därför så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan
påtagligt skada kulturmiljön (miljöbalken kap 3 § 6).
Att ta hänsyn till kulturvärden är ett sätt att säkerställa en långsiktigt hållbar livsmiljö.
Kommunalhuset uppfördes mellan åren 1953 - 1955 efter ritningar av arkitekten Gunnar
Henriksson. Kommunhuset är konsekvent genomförd med en exteriör och interiör som samspelar
på ett förtjänstfullt sätt. exteriören präglas av en ren form som fortsätter i interiören och skapar en
helhet man bör skydda. Byggnadens formspråk karaktäriseras av en stram och återhållsam
arkitektur där de symmetriskt placerade fönstren av olika storlekar, med vitmålade bågar och
karmar artikulerar fasaden. Entréportalen är utförd i släthuggen granit och ovanför den finns ett
större fönsterparti med en fransk balkong med ett räcke av vackert järnsmide. Kommunalhuset har
tegelröd slätpustad fasad och vilar på en granitbeklädd källarvåning. Byggnadens funktionalistiska
drag och den mycket välbevarade interiören bidrar till dess höga kulturhistoriska värde. Exklusiva
material som marmor, koppar och järnsmide tillsammans med ursprungliga inventarier som konst,
möbler och armatur förstärker upplevelsen av kommunhuset som en viktig byggnad.
Interiört finns ett par fantastiska målningar som beskriver Ekshärads historia. Väggmålningarna
som gjorts av konstnären Oscar Jonsson ger byggnaden ett historiskt djup. Målningarna är olika
men ändå med en enhetlig och sammanhållen karaktär. I plenisalen finns den vackra målningen
“Ekshärad i liv och sägen” - en bildberättelse från förr med Ekshäradsbygdens mytiska dalgång
som fond. Den andra stora målningen är den i sammanträdesrummet, kallad “Det byggs”, som på
ett tydligt sätt skildrar ortens expansion under efterkrigsåren. En period då byggaktiviteten lokalt
var stor och den offentliga sektorn expanderade.
Muséet framhåller vikten av att beakta PBL kap 8 § 13 så att ändringar som riskerar att
reducera byggnadens yttre form och inre rumslighet inte sker. Att de ursprungliga ytterdörrarna
på byggnadens framsida är utbytta mot entrépartier i aluminium och att skiffertaket är bytt mot
annan, skifferliknande plattbeläggning, har minskat byggnadens kulturhistoriska värde är givet. Ett
ytterligare avkall på det ursprungliga, såväl exteriört som interiört, vore negativt.
Det före detta kommunhuset besitter ur ett estetiskt perspektiv både rumsliga och visuella särdrag.
Det är en symbolbyggnad med tidstypiska arkitektoniska kvaliteter, uttryck och en bärare av sin
tids samhälleliga ideal. trots nämnda förändringar anser museet att byggnaden fortsatt har ett
högt arkitektoniskt och kulturhistoriskt värde, där den stilrena och tidstrogna arkitekturen
(exteriört och interiört) bidrar till en synnerligen intressant helhet. Dessutom är byggnadens
immateriella värden, bland annat dess funktion som bärare och symbol för ortens efterkrigshhistoria, mycket angelägen att uppmärksamma och föra vidare. Det är därför av vikt att detta
preciseras, regleras och värnas på ett tydligare sätt för att säkerställa byggnadens framtid och
kulturhistoriska värde”.
Avslutningsvis anser museet att en “förtätning” i planområdet skulle få stor negativ inverkan på
miljön. En byggrätt oavsett begränsningar till höjd och utbredning påverkar sannolikt omgivningen
negativt. Eventuell ny bebyggelse ska i så fall visa stor hänsyn till befintlig byggnads skala samt
anpassas och utgå från platsens själ och förutsättningar.
Med hänsyn till det före detta kommunhusets höga kulturhistoriska värde rekommenderar
Värmlands Museum att ett rivningsförbud av byggnaden skrivs in i planbestämmelserna.
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Karaktärisering och förslag till nya byggrätter
Det före detta kommunhuset och tillhörande framförvarande platsbildning har tydlig offentlig och
parkliknande karaktär som tillsammans bidrar till en synnerligen intressant helhetsmiljö mitt i den
centrala delen av Ekshärad. Det före detta kommunhuset är iögonfallande på grund av sin historia,
särpräglade karaktär och samband till omgivande kulturmiljö med Ekshärads kyrka, kyrkstallar och
Hembygdsparken. I horisonten skymtar bergsformationer på östra sidan Klarälvdalen.
Även den utvändiga miljön har värden och kvaliteter som har betydelse från allmän synpunkt. De
ska därför (i enlighet med miljöbalkens bestämmelse kap 3 § 6) så långt som möjligt skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt skada kulturmiljön.
Platsbildningen är öppen och luftig och parkmiljön består av klippta gräsmattor med spridda
buskar, träd och rabatter och ett flertal gångstråk som leder i olika riktningar, bl a till några mindre
platsbildningar med sittbänkar och de två skulpturerna Bågskytten och Ekshäradsspelaren.
Från Klarälvsvägen har allmänheten insyn mot det före detta kommunhusets entréfasad och öppna
platsbildning. Från håll kan man uppleva att kulturmiljön ligger inbäddad i grönska i vilken man
kan skönja inslag av skulpturer och gångstigar som leder till olika sittplatser, vilket kan locka till
besök. Den utvändiga miljön runt det före detta kommunhuset ingår i Hembygdsparken och
ansluter till hembygdsgårdens östra entré som är belägen strax sydöst om fastigheten.
Byggnaden bedöms vara en av de mer karaktärsstarka och identitetsskapande i Ekshärad.
Byggnaden har höga arkitektoniska värden som bl a utgörs av de tidstypiska funktionalistiska
stildragen i form av ett rent enkelt formspråk med delvis öppen planlösning som ger spännande och
vackra rumssammanhang. Byggnaden har gestaltats för att med tydlighet framhäva den offentliga
karaktären. Fasaderna är sparsmakade men artikulerade runt entréer och har fönsterpartier med
indelningar. Byggnadens inre rumslighet avspeglar sig i den artikulerade entréfasaden. Från
sessionssalen och mötesrummet finns bl a stora fönsterpartier med en fransk balkong som ger
utblickar ut över stadslandskapet. Materialen är gedigna och omsorgsfullt behandlade.
Färgsättningen är djärv och har drag av konstnärsfärger som utgår från naturstämda jordpigment,
vilka var vanligt förekommande under funktionalismen. Färgsättningen hade ofta moderna anslag
men även en historisk återkoppling och kunde vara djärv med noga genomtänkta finesser och val
av material, mönster och färger som ofta hade återkoppling mellan olika rum från stomme till
inredning och samstämmig formgivning i t ex belysning, möbler, konst och textilier. Denna typ av
inredning har idag blivit relativt ovanlig.
Fasaden är tegelröd och taket har skifferliknande plattbeläggning som skiftar i ljusare och mörkare
grå nyanser. Interiören är färgsatt med återkommande marmorgolv från entré och foajé i nedre och
övre hall och trappa. I nedre och övre hall finns blå målade fondväggar, Den blå färgen återkommer
på hissen. Liknande blå nyanser har ofta använts i kommunhus där man inspirerats av Stockholms
Stadshus eller Rådhuset i Göteborg i vilka den blå nyansen skulle föra tankarna vidare till
skandinavisk skymning och nordisk stjärnhimmel. Den blå färgsättningen är återkommande och
finns bl a även i sessionssalen och mötesrummet där det finns två - tre ursprungliga väggmålningar
från 1950-talet bevarade, utförda av konstnären Oscar Jonsson.
Det före detta kommunhuset omfattas av skyddsbestämmelse (q) vilket medför att ändringar som
riskerar att reducera byggnadens yttre form och inre rumslighet inte ska ske (PBL kap 8 § 13).
Utvändigt finns skulpturerna Bågskytten utförd av Allan Sjöberg år 1986 och skulpturen
Ekshäradsspelaren utförd av träskulptören Lasse Kuparinen år 1989.
De konstnärliga utsmyckningarna vittnar om den betydelse som det före detta kommunhuset har
haft över tid. Den framförvarande platsbildningen med sin parklika miljö bedöms till stora delar ha
kvar sin ursprungliga karaktär och har tydliga drag av funktionalism.
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Närmast Klarälvsvägen finns en parkeringsplats som avgränsas av en trädrad bestående av fem
stycken lindar. De skärmar tydligt av trafikmiljön från miljön med det före detta kommunhuset.
Trädraden definieras som en ensidig allé och är en skyddad biotop enligt miljöbalken. Det innebär
att åtgärder som kan skada trädens rötter är förbjudna. Vi bedömer att parkeringen har och har haft
användning för parkering sedan lång tid tillbaka, då det före detta kommunhuset byggdes åren
1953-1955. Träden bedöms inte vara äldre utan har sannolikt planterats då området anlades och
kommunhuset byggdes.
Den befintliga parkeringsplatsen har infart från Klarälvsvägen. Parkeringen har hårdgjord yta ända
fram till trädraden och är försedd med motorvärmare för 8 bilar. Totalt har parkeringen idag plats
för ca tjugo bilar. Hagfors kommun vill bevara användningen för parkering ända fram till trädraden
med de fem lindarna och inför därför användningsbestämmelser för parkering respektive p-plats.
Den inre delen av parkeringen ligger inom fastigheten Kyrkheden 5:1 rymmer ca 13-15
parkeringsplatser och bör planläggas som kvartersmark med användning för parkering P för enskilt
bruk. Infarten och den yttre delen ligger inom fastigheten Grinnemo 1:91 och har ca 5-6 p-platser
och bör planläggas som allmän platsmark, p-plats allmän parkering. Det är lämpligt att reservera
mark så två - tre handikapp parkeringsplatser kan införas i den norra delen (Se Illustrationskartan).
I närheten finns gott om träd. Inom planområdet finns ett flertal träd. Direkt öster om planområdet
vidtar ett område med naturmark tallar och en mindre ravin. Omgivningarna runt Ekshärads tätort
består bl a av skogar, myrmark, ängsmark och jordbruksmark samt Klarälvens dalgång.
Längs matargatan i norr finns även två träd i vinkel som har bedömts att inte ha något större värde.
Träden omfattas av dispens som innebär att de får tas ned före utgången av år 2020 och att nya två
nya träd ska planteras inom området. Skötseln bör istället inriktas mot att vårda och sköta de fem
lindarna och den övriga parkmarken och skulpturerna. Om så sker kan en ny byggrätt införas som
möjliggör att en carport kan byggas. Det skulle kunna göra Bågskytten mer attraktiv att hyra ut.
I närheten finns gott om träd. Inom planområdet finns ett flertal andra träd och direkt öster om
planområdet vidtar ett område med naturmark som har inslag av en ravin. I Ekshärad är det
dessutom mycket nära till naturen. Omgivningarna runt Ekshärads tätort består bl a av skogar,
myrmark, ängsmark och jordbruksmark samt Klarälvens dalgång. Det aktuella planområdet är
beläget på toppen av västersluttningen till Klarälven.
Detaljplanen bör utformas med anpassning till stads- och landskapsbilden, kulturvärdena på platsen
och intresset för en god helhetsverkan. Hänsyn ska tas till den näraliggande kyrkan, kyrkstallarna
och centrummiljön. Överexploatering bör undvikas. De nya byggrätter som införs bör förläggas så
stor hänsyn tas till den synnerligen intressanta helhetsmiljön och samspelet med omgivningarna.
Byggrätterna bör anpassas till befintlig byggnads skala och utgå från platsens själ och
förutsättningar.
På västra sidan om det före detta kommunhuset bör utgångspunkten vara att den utvändiga miljöns
värden och kvaliteter så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada
kulturmiljön. Exempel på övriga värden och kvaliteter som bör skyddas är den framförvarande
öppna platsbildningen med sin parkmiljö som bl a består av den enkelsidiga allén med fem lindar,
gräsmattor, träd, buskar och rabatter, ett flertal gångstigar samt platser med skulpturer och
sittbänkar och samband med omgivande trottoarer, gång- och cykelvägar, övergångsställen /
passager, parkeringar och hembygdsgårdens östra entré.
På marken närmast utanför det före detta kommunhusets entréfasad (fasad mot väster) har
prickmark införts för att säkerställa att den synnerligen intressanta helheten (det före detta
kommunhuset och tillhörande framförvarande platsbildning) skyddas. Prickmark innebär att
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marken inte får förses med byggnad. De höga värdena återfinns framför allt i entréfasadens
offentliga del, med entréportal, fransk balkong samt stora fönster i sessionssal och mötesrum.
Nya byggrätter som bör införas
❖ Om behov av framtida förändringar uppkommer bör det före detta kommunhuset ges
möjligheter till mindre utbyggnader och komplement. Direkt öster om det före detta
kommunhuset, mellan befintlig fasad och u-stråket respektive direkt söder om byggnaden
införs byggrätter som möjliggör utbyggnad till högsta byggnadshöjd 8,0 meter.
❖ På fastighetens norra del, mot angränsande fastighet, införs en mindre byggrätt som möjliggör
att t ex ett sophus eller liknande kan uppföras. Byggrätten begränsas till byggnadshöjd 2,5
meter och förses med utformningsbestämmelse (f1).
❖ Två specificerade mindre byggrätter för småskalig komplementbebyggelse införs i lägen som
inte bedöms vara känsliga för att påtagligt skada upplevelsen av den den synnerligen
intressanta helhetsmiljön. Mot norr införs en byggrätt för komplementbyggnad, t ex carport, i
direkt anslutning till gatumark. I den sydöstra delen av tomten införs en mindre byggrätt för t
ex pergola/glasskiosk eller likvärdigt, för att på så sätt kunna berika den utvändiga kulturmiljön
och Hembygdsparken med ytterligare nya tillskott.
❖ Illustrationskartan ger exempel på möjligheten att komplettera befintliga gång- och cykelvägar
och passager / övergångsställen med ny gång- och cykelväg som leder till entréen till
kyrkstallarna/hembygdsgårdens östra entré.

Hagfors kommun

Titel på dokumentet

7

Exempel på kulturhistoriska och arkitektoniska värden

Det före detta kommunhuset i Ekshärad, fastigheten Kyrkheden 5:1. Entréfasad mot väster. Vy
tagen från parkeringsplatsen/Klarälvsvägen.
I den utvändiga miljön finns värden och kvaliteter som bör beaktas men samtidigt bör möjligheter
till vidareutveckling finnas.
I förgrunden syns den parkering som hör till det före detta kommunhuset och som Hagfors kommun
vill bevara. I bildens mitt kan man skymta skulpturen Ekshäradsspelaren. Gångstråket från
parkeringen ger en rak siktlinje in mot huvudentréen och bör beaktas.
Kulturhistoriska värden
Byggnaden med tillhörande framförvarande platsbildning, parkmiljö och parkering, kan ses som en
tidstypisk representant som en av de många offentliga byggnader som uppfördes över hela riket
från 1930-talet och framåt tills efterkrigstidens byggboom hade nått sin kulmen. Från 1930-talet
påbörjades en demokratiserings-process i riket som fick till följd att kommuner slogs samman till
större enheter och att nya kommunhus behövde uppföras. Under denna tidsperiod utvecklas den
funktionalistiska byggnadsstilen som fick djup förankring i de nya samhällsideal som växte fram
med visioner om en stark demokratiskt styrd stat som tar ansvar för samhällsutvecklingen. Det blev
fart på samhällsbyggandet. Industrier och kommunikationer utvecklas. Arbetsvillkoren förbättras.
Städerna växer. Bostadsproblem kan lösas i takt med att nya byggnadsmaterial och byggmetoder
utvecklas och det nya folkhemmet växer fram.
Kännetecknande för den funktionalistiska tidsperioden är bl a strävan efter funktionella goda enkla
rena lösningar oavsett om det gäller samhällsbygge, teknisk infrastruktur, arkitektur, formgivning
eller produktdesign och oavsett om det gäller stadsdelar, parkmiljöer, bebyggelseområden,
inredning eller konstnärliga utsmyckningar, möbler, belysning och textilier.
Funktionalismen har sitt ursprung i modernismen. Den tidiga modernismens ideal är sprungna ur
renässansens och upplysningstidens ideal om vetenskap och längtan efter skönheten i naturen.
Föregångare inom modernismen är art nouveau/jugend som med tiden utvecklades till att bli mer
stiliserad och geometrisk i art deco. Modernismen började växa fram under senare delen av
1800-talets slut som en motreaktion på den nystilsarkitektur som ofta romantiserade över svunna
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tiders ideal vilket bl a uttrycktes med överdådig dekor som kunde uppfattas kulissartad, påklistrad
och falsk eftersom den ofta användes för att väcka uppmärksamhet och positionera sig genom,
vilket ansågs bidra till att skapa bojor och hämma utvecklingen för det stora flertalet.
Funktionalismen slår igenom med kraft vid 1930 och Stockholmsutställningen. Med
funktionalismen uppmärksammas den nya tidens ideal om en arkitektur som för med sig ljus, luft
och grönska - en utveckling att eftersträva för att alla ska få det bättre. Den tidigare nämnda
nystilsarkitekturen utgick ofta från en förbestämd idé om en form, t ex en planlösning eller
fasaduttryck, inom vilken man så att säga tvingade in användningar. Funktionalismen har ett
motsatt angreppssätt. Man studerar mer noggrant vad varje användning behöver för funktioner,
samband och utrymmen (mått) för att fungera och anpassar byggnadens form och rum därefter.
Med funktionalismen tar ivern fart att utveckla funktionella lösningar som är praktiska, optimala,
sköna och samtidigt billiga att framställa per enhet för att på så sätt kunna komma den stora massan
till nytta. Skönhetsbegreppet förflyttas ligger nu mer i själva rumsupplevelsen som inte får förtas av
överdådig och kulissartad dekor. Den nya arkitekturen är ren och enkel och påminner mer om
skulptörens sätt att arbeta, där resultatet är avhängigt samspelet mellan materia och rum, massa och
volym, ljus och mörker, rörelse och vila samt interaktionen mellan ute och inne. För att förstärka
upplevelser av ren och ärlig skönhet utvecklas nya sätt gestalta. Konstruktioner får gärna utformas
elegant och lyftas fram och synliggöras. Man tänjer på gränserna och konventionerna för hur hus
och bostäder ska se ut. Teknikutvecklingen leder fram till nya material och att utnyttja
materialegenskaper optimalt. Stål, spännarmerad betong och böjträ/limträ öppnar upp för nya
konstruktioner med öppna planlösningar, självbärande trappor, större spännvidder och utskjutande
tak. Material och hantverk kombineras på nya sätt. Prefabricerade industriellt framställda
byggmaterial utvecklas. Inom funktionalismen väljer man att inte dölja, klä in och måla färg över
alla byggnadsdelar, utan ser hellre att använda uttrycksfulla naturmaterial där så är möjligt. Med
hjälp av verktyg och den mänskliga handens rörelser kan man åstadkomma synliga avtryck i
materialen som ger upphov till olika textur och struktur som kan ge förhöjda skönhetsupplevelser.
Det är också viktigt att helst välja material som är inhemska, slitstarka och har lång livslängd och
åldras vackert med patina samt att de är hygieniska och lätta att hålla rena. Inom måleriet utvecklas
kubismen som blir populär parallellt med att funktionalismen växer fram.
Exempel i det före detta kommunhuset är bl a den huggna graniten i sockelbeklädnaden, den släta
graniten i portomfattningarna, de ursprungliga ytterdörrarna i lackad ek med präglat glas, de sirligt
vackert utformade järnsmidesräckena i trappa och fransk balkong, marmorgolv som har lagts i
geometriska mönster samt de konstnärliga utsmyckningarna bl a de tre väggmålningarna och en
tavla. Det före detta kommunhusets fasad antas ha målats om efter uppförandet.
Under funktionalismen är det vanligt med putsade fasader som ger en enhetlig yta utan dekor.
Vanligt förekommande är olika beige, bruna, grå, gröna och röda nyanser. Ofta blandade
målarmästaren själv till färger efter recept enligt önskemål till exteriörer och interiörer. Kalkfärg,
cementfärg, fernissa, linoljefärg, limfärg m.m. blandades med utgångspunkt från traditionella
jordpigment t ex umbra, terra di siena, oxidrött, engelskt rött, caput mortum, ockra, ultramarin,
kromoxidgrön, kimrök, blyvitt, titanvitt m fl. I takt med att färgindustrin utvecklas blir det
vanligare att köpa färdigtillverkad, framforskad och beprövad målarfärg som framställs för att
säkerställa specifika egenskaper som inte påverkas och förändras över tid i lika hög utsträckning.
Industriell formgivning och design av inrednings- och bruksföremål hade sin glansperiod under
funktionalismen. Det var inte ovanligt att lampor, mattor, möbler, väggkonst, skulpturer, trappor,
räcken och skärmtak designades och tillverkades av konsthantverkare, konstnärer och arkitekter
specifikt till särskilda byggnader, men det blir också vanligt att formgivare designar produkter som
specifikt tas fram för den framväxande offentliga sektorn och som inhemska fabriker tillverkar.
För funktionalisterna är det avgörande att gestaltningen sker med utgångspunkt från att människan
ska vara i centrum. Det före detta kommunhuset är ett tydligt exempel på detta. Byggnaden är ett
minne från funktionalismens efterkrigstid.
Den tidiga funktionalismen blir med tiden avlöst. Plötsligt befinner vi oss nu i den tidsålder som
brukar benämnas som senmodernism. Med senmodernismen kommer ett nytt fokus in i bilden. Om
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den enskilda människan tidigare stått i centrum för gestaltningen har fokus nu förflyttas mot
målsättningar att bygga storskaligare, rationellare och effektivare till så rimlig ekonomisk kostnad
som möjligt för att tillfredsställa den stora massan.

Ovan t v: “Ekshäradsspelaren” från 1989. Ovan t h: Väggmålning
“Det byggs”.
Mitten t v: Väggmålning geometriskt mönster.
Nedan t h: “Bågskytten” från 1986.
Nederst t v: Tavla “Bågskytten”.
Nederst t h: Väggmålning “Ekshärad i liv och sägen”.
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Arkitektoniska värden
Det före detta kommunhuset har tydlig offentlig karaktär som bl a synliggörs i byggnadens något
asymmetriska form, entréfasadens uppbyggnad samt hur byggnaden är placerad på platsen och i
relation till omgivningen.
Den arkitektoniska gestalten består av två byggnadskroppar som sinsemellan är något förskjutna.
De variationer som finns i den norra respektive södra byggnadskroppen följer av byggnadens
formspråk, funktioner och vad den ska förmedla. Det bidrar till att skapa en särskild spänning,
karaktär och atmosfär.
Asymmetri är ett typiskt och kännetecknande stildrag som är vanligt förekommande inom
funktionalismen. Form follows function - är en förhållningsregel inom funktionalismen som går ut
på att rum ska gestaltas utifrån vad respektive ändamål, funktion eller typ av rum behöver för rymd,
plats, utrymme e.t.c. för att fungera väl och även ge förhöjda skönhetsupplevelser. Detta kan ta sig i
uttryck på olika sätt och används i gestaltningen för att uttrycka det man vill förmedla.
Den norra byggnadskroppen är mer framträdande. Den manifesterar sin offentliga publika funktion
och är något framdragen, högre och mer artikulerad. Huvudentréen har ett tydligare markerat
vertikalt entréparti med stenomfattning runt dörrparti och ovanförvarande fönster som är försett
med fransk balkong och ett vackert sirligt järnsmidesräcke. Fönstren är större med fler indelningar.
Den södra byggnadskroppen är kontorsdel och mer återhållsam och något tillbakadragen, lägre och
har mer slutna fasader. Fönstren är mindre med färre indelningar och upprepar sig med
rumsindelningen. Sidoentrén/personalentréen är mindre artikulerad.
Bägge byggnadskropparna har sadeltak, Mot söder sluter sig ett valmat tak över gavelfasaden - en
anpassning till omgivningen som kan liknas vid en åtbörd som svarar mot kyrkans takformer.
Takbeläggningen var ursprungligen av skiffer från Glava men blev utbytt till skifferliknande
plattbeläggning. Kyrkan har spåntak. Skiffer och spån är naturmaterial som skiftar i mörkare och
ljusare grå nyanser och läggs med överlappning i fiskfjällsliknande mönster.
Det före detta kommunhuset har gedigna material (granit, skiffer, puts, trä och järn) som parats med
en djärv färgsättning med tegelröda putsade fasader. Det ger ett särskilt varmt ombonat och
vördnadsfullt uttryck som lyser upp i det öppna stadslandskapet.. Järnsmidet, stenmaterialet och
färgsättningen med de grå taken och väggarnas röda nyanser är återkommande inslag i omgivande
kulturmiljö. De naturstämda nyanserna för tankarna till järnet, skogen, elden, vattnet och folket.

I horisonten syns en skogsbeklädd bergssilhuett på östra sidan av Klarälvens dalgång.
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Ritningar. Värden som omfattas av skydds- och varsamhetsbestämmelser
Värmlands Museums värdering har använts som utgångspunkt.
PBL kap 8 § 13 (Förbud mot förvanskning) anger en byggnad som är särskilt värdefull från
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte får förvanskas.
PBl kap 8 § 17 (Underhåll och varsamhet) anger att ändring av en byggnad ska utföras varsamt så
att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara byggnadens tekniska, historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.
Det före detta kommunhuset har därför försetts med skyddsbestämmelse (q) och
varsamhetsbestämmelse (k).
Skyddsbestämmelse (q) anger följande:
Marmorgolv i entré, trapphus, trappa, samt övre och nedre hall ska bevaras.
Smidesräcke i trappa mellan övre och nedre hall ska bevaras.
I övre hall ska lampa och armaturer samt dörrar till sessionssal och mötesrum bevaras.
I sessionssalen ska parkettgolv, väggmålning, mönstermålad vägg samt armaturer bevaras.
I mötesrum ska väggmålning, parkettgolv och taklampa bevaras.
Rumsindelning och öppna rumsliga samband mellan nedre hall, trappa och övre hall, sessionssal
och mötesrum ska bevaras.
Varsamhetsbestämmelse (k) anger följande:
Fasader ska vara putsade likt ursprunglig puts vad gäller struktur och kulör.
Fönster ska vara av trä och lika ursprungliga i utförande vad gäller placering, poster, spröjs och
färgsättning.
Taktäckning ska vara skiffer eller skifferliknande.
Portalomfattningar kring huvudentré och övriga ingångar (sidoentré och baksida entré till
trapphus) ska vara i granit.
Räcke vid fransk balkong ska vara i smide och i ursprunglig utformning.
Jämför gärna planlösning och fasader med värderingen (hänvisning till sidan 3).

Byggnadens offentliga, publika delar - entré, trapphus, trappa, nedre och övre hall, sessionssal och
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mötesrum synliggörs i fasaden. Den norra byggnadskroppen är mer artikulerad och något
framskjuten och lite högre och försedd med större fönster som har fler indelningar samt ett vertikalt
artikulerat entréparti. Entrépartiet har portalomfattning i slät granit runt huvudentréen och
ovanförvarande fönster, som är försedd med fransk balkong med ett vackert järnsmidesräcke.
Den södra byggnadskroppen är något underordnad och har mer privat karaktär. Den innehåller
kontorsrum och är försedd med mindre fönster. Fasaden har tätare fönstersättning som motsvarar
rumsindelningen. Sidoentréen/personalingången är inte lika artikulerad och har endast
portomfattning i slät granit runt entedörren, men har fått vertikalitet tack vare det ovanförvarande
höga smala fönstret.

Bottenplan: Byggnadens höga arkitektoniska och kulturhistoriska värden återfinns framför allt i
entré, trapphus, trappa, nedre och övre hall och sessionssal och mötesrum på övre våningsplan. Det
finns en hiss installerad mellan bottenplan och övre våningsplanet. En trapphiss är installerad i
trapphuset vid huvudentréen.

Övre plan: Planlösningen är öppen med trappa mellan nedre och övre hall. Sessionssalen och
mötesrummet ligger på övre våningsplanet. Hissen går till övre våningsplanet.
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Källarplan:
Notera att mot öster, på byggnadens baksida, finns två ytterdörrar.
Den ena ytterdörren som leder till trapphuset har omfattning av granit. Den leder både till
källarvåningen och bottenvåningen.
Vid den södra byggnadskroppen finns en utvändig trappa som leder ner till källaren.
Notera att källarvåningen har små källarfönster i fasad.
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Fasader

I fasaderna synliggörs de offentliga delarna som omfattas av skyddsbestämmelse (q1) Rumsindelning och öppna rumsliga samband mellan entré, nedre hall, trappa, övre hall,
sessionssal och mötesrum ska bevaras.
Fasaderna omfattas av varsamhetsbestämmelser (k1). Fasader ska vara putsade likt ursprunglig
puts vad gäller struktur och kulör (k1). Fönster ska vara av trä och lika ursprungliga i utförande
vad gäller placering, poster, spröjs och färgsättning (k1).
Samtliga fönster är vita. På entréfasaden (fasad mot väster) och fasaden mot norr har samtliga
fönster indelningar. Notera att fönstren i sessionssalen och mötesrummet på övre våningen har
omfattningar som målats vita på fasad mot väster och på fasad mot norr.
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Ovan: Det före detta kommunhusets baksida vetter mot öster (fasad mot öster).
Notera det åttakantiga fönstret ovanför trapphusets entré, samt att alla fönster på baksidan inte har
poster, indelningar och spröjs (jämför fasadritningen).
Mellan det före detta kommunhusets östra fasad och u-stråket införs ingen prickmark. Därmed
möjliggörs mindre tillbyggnader och komplement i direkt anslutning till det före detta
kommunhusets östra fasad.
Hagfors kommuns ställningstagande är att det inte är lämpligt att införa någon större byggrätt
främst beroende på närheten till ravinen.
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Ovan: Gavelfasad som vetter mot söder.
Inga fönster på byggnadens södra fasad har indelningar idag (jämför med fasadritningen).
Notera att byggnaden har gestaltats med valmat tak mot söder. Det är en anpassning som
förmodligen gjorts med hänsyn till stads- och landskapsbilden och som svarar mot kyrkans takform
på andra sidan vägen (länsväg 932).
På bilden syns takets nuvarande skifferliknande beläggning. Värmlands Museum anger i sitt
yttrande att takets originalutförande (skiffer från Glava) har bytts ut till skifferliknande beläggning,
vilket minskat byggnadens kulturhistoriska värde.
Hagfors kommun har valt att införa varsamhetsbestämmelse att: Taktäckning ska vara skiffer eller
skifferliknande (k1).
Mellan det före detta kommunhusets södra fasad och gångstråket införs ingen prickmark. Därmed
möjliggörs mindre tillbyggnader och komplement i direkt anslutning till det före detta
kommunhuset.
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Fasaduttryck och detaljer

Portalomfattningar kring huvudentré och övriga ingångar (sidoentré och baksida entré till
trapphuset) samt sockelbeklädnad ska vara i granit (k1).
Räcke vid fransk balkong ska vara i smide och i ursprunglig utformning (k1).
Ovan: Den offentliga karaktären har gestaltats i entréfasaden. Den norra byggnadskroppen är något
framskjuten, högre och försedd med större fönster med fler indelningar. Huvudentréen är tydligt
markerad genom sin vertikala riktning och artikulering. Omfattningen av slät granit kantar både
entrépartiet och ovanförvarande fönster med fransk balkong och vackert järnsmidesräcke.
Nedan: Den södra byggnadskroppen har mer privat karaktär med kontorsrum och är något
tillbakadragen och lite lägre med ett enklare mer återhållsamt fasaduttryck. Fönstren är mindre och
har färre indelningar som motsvarar rumsindelningen. Sidoentréen är inte lika artikulerad.
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Entréer och ytterdörrar
Entréfasadens huvudentré har portalomfattning
av granit som kantar både entrédörrpartiet och
ovanförvarande fönster som är försedd med
fransk balkong och vackert järnsmidesräcke.
Det ursprungliga entrédörr-partiet är utbytt mot
ett entréparti av bruneloxerad aluminium.
Sockelns beklädnad har grövre ytstruktur
(huggen granit). Omfattningen har finare
ytstruktur av slät granit.
Idag finns det olika belysningsarmaturer på
väggen vid varje ytterdörr både på entrésidan
och baksidan.
I framtiden när det blir aktuellt att se över och
byta belysning, bör mer enhetlighet
eftersträvas. Belysning bör väljas som passar
byggnadens funktionalistiska stil. Det kan ha
sina fördelar att förse byggnaden med
atmosfärsskapande belysning på fasaden och
placera lyktstolpar som ger starkare belysning
och lyser upp området invid den öppna
platsbildningen och på grönytan.

Entréfasadens sidoingång är något mindre
artikulerad med portalomfattning i slät granit
enbart runt entrédörren. Ovanför finns ett
fönsterparti som är högt och smalt med
indelning och spröjs.
Även här är det ursprungliga ytterdörr-partiet
utbytt till bruneloxerad aluminium.
Det är olika belysningsarmaturer på väggen
vid varje ytterdörr både på entrésidan och
baksidan.
Det valmade taket ger en mjuk avslutning mot
vegetationen i bakgrunden.
Takets ursprungliga skifferbeläggning har bytts
ut till skifferliknande.
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På baksidan (fasad mot öster) är de
ursprungliga ytterdörrarna av lackat trä kvar.
Bilden visar den ytterdörr som leder till in till
trapphuset och som bl a leder till nedre hall
och vidare till övre hall, sessionsrum och
mötesrum.
Dörren har förstärkts med en sparksockel av
plåt.
Entréen har stenbeläggning med skrapgaller på
marken.
Det är olika belysningsarmaturer på väggen
vid varje ytterdörr både på entrésidan och
baksidan.

På baksidan är de ursprungliga ytterdörrarna
av trä kvar.
Bilden visar den södra byggnadskroppens
baksida med källartrappa ned till källardörren
och som har förbindelse till sidoingångens
trapphus.
Dörren har förstärkts med en sparksockel av
plåt. Bilden visar att en skiva har satts för där
dörrens fönsterglas förmodas ha suttit.
Det är olika belysningsarmaturer på väggen
vid varje ytterdörr både på entrésidan och
baksidan.
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Hagfors kommun har valt att inte införa någon skydds eller varsamhetsbestämmelse för
ytterdörrarna.
Motiv, skäl:
Värmlands Museum anger i sitt yttrande att entréfasadens orginalpartier har bytts ut till
aluminiumpartier (eloxerade, mörkbruna), vilket minskat byggnadens kulturhistoriska värde.
Det kan ha funnits vissa skäl till att ytterdörrarna har bytts ut. Exempel på krav som kan behöva
uppfyllas är brandmotstånd, tålighet mot mekanisk åverkan (slitage skadegörelse),
tillgänglighetsanpassning med elektroniska funktioner samt försäkringskrav som medför att
dörrarna bör klassas som säkerhetsdörrar.
På baksidan återfinns två orginaldörrar i trä, lackad ek. Den ena har skador och bör repareras.
Aspekter på befintlig färgsättning (ytterdörrar):
På håll kan entréepartiernas mörka matta yta ge intryck som kan liknas vid relativt stora svarta
hål i fasaden. De lackade ekdörrarna upplevs relativt ljust bruna. Granitsockeln upplevs ibland
ljust grå och ibland mörkare grå beroende på hur ljuset faller på den grova ytstrukturen.
Omfattningen av slät granit upplevs ljusare grå med dragning mot beige. Fönstren är vita.
Fasaden har en relativt djärv färg i tegelrött.
Aspekter på framtida färgsättning (ytterdörrar):
När färgsättningen görs är det viktigt att hänsyn tas till helhetsintrycket av fasaden. Den
ursprungliga färgsättningen av fasaden bör vara utgångspunkt. Ett större prov som motsvarar
dörrkulören bör placeras ut på platsen så man kan iaktta hur det verkar på håll.
Följande alternativ kan nämnas:
Alternativ 1: Enhetlighet bör eftersträvas. Ur kulturmiljö- och byggnadsvårds- hänseende bör
samtliga dörrar anpassas så de efterliknar orginalutförandet (fasadens färgsättning) som hade
trädörrar av lackad ek. De ytterdörrar som fortfarande finns kvar på baksidan (fasad mot öster)
har orginalutförande (lackad ek) och bör i första hand repareras och vid behov åtgärdas med
hänsyn till dagens funktionskrav. Det innebär att även de två entrépartierna skulle behöva bytas
till orginalutförande (lackad ek). Det kanske inte bedöms möjligt eller rimligt.
Alternativ 2: Samtliga entrépartier och dörrar byts ut till kulör och glans så att uttrycket så långt
som möjligt överensstämmer med lackad ek (ljust bruna) eller att kulör och glans
överensstämmer med portomfattningar i slät granit eller sockelbeklädnad.
Exempel: Champagne-eloxerad aluminium (matt yta med ljusbrun-beige nyans utan gult)
bedöms mer påminna om lackad ek på håll och kan bättre överensstämma med och motsvara det
intryck man fått av orginaldörrarnas nyans. Andra alternativ kan vara kulör med nyanser som
sammanfaller antingen med portomfattningar (slät granit i grå-beige nyans) eller
sockelmaterialet (mörkare grå nyans).
Alternativ 3. Om ytterdörrarna på baksidan (fasad mot öster) skulle behöva bytas ut och man vill
uppnå mer enhetlighet, kan de nya ytterdörrarna väljas lika de befintliga på entréfasaden d.v.s.
aluminiumdörrar, bruneloxerade.
Alternativ 4: Välj kulör som kontrasterar på ett harmoniskt sätt med fasaden. De bruneloxerade
aluminiumpartierna kan ha valts med utgångspunkt från detta.
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Invändiga värden och kvaliteter som ska skyddas och beaktas

Marmorgolv i entré, trapphus, trappa samt övre och nedre hall ska bevaras (q1). Smidesräcke i
trappa mellan övre och nedre hall ska bevaras (q1). Rumsindelning och öppna rumsliga
samband mellan entré, övre och nedre hall, sessionssal och mötesrum ska bevaras (q1).
Ovan t.v: Entréens trapphus. Ovan t.h: Dörrparti till nedre hall av lackat trä och väggbeklädnad
av karosseripanel. Nedan: Nedre hall (entré/paus på ritningen).
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Ovan: Vy från nedre hall (entré/paus på ritningen) mot den norra byggnadskroppen.
Nedan: Vy från nedre hall (entré/paus på ritningen) mot korridoren och rummen i den södra
byggnadskroppen. Marmorgolvet är lagt i ett vackert geometriskt mönster av ljusare och
mörkare marmor. Även socklarna är av marmor.
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Marmorgolv i entré, trapphus, trappa samt nedre och övre hall ska bevaras (q1). Smidesräcke i
trappa mellan nedre och övre hall ska bevaras (q1).
Ovan t.v: Trappa har sockel och golv av marmor. Ovan t.h: Vy mot nedre hallen och trapphuset.
Nedan: På övre plan finns också en möblerbar hall. På trappans vilplan finns ett vackert
åttakantigt blyinfattat målat glasfönster (i den östra fasaden).
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Rumsindelning och öppna rumsliga samband mellan entré, övre och nedre hall, sessionssal och
mötesrum ska bevaras (q1). I övre hall ska lampa och armaturer samt dörrar till sessionssal och
mötesrum bevaras (q1).
Ovan. I övre hallen fortsätter marmorgolvet med vackert geometriskt mönster av ljusare och
mörkare marmor, precis som i nedre hallen. Dörren leder till mötesrummet.
Nedan: Dörrarna av lackat trä leder in till sessionssalen. Notera den blå fondväggen.
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Ovan t.v: Vy från trappan mot den nedre möblerbara hallen. Notera den blå fondväggen.
Ovan t.h: Hiss finns mellan bottenvåning och övre våning. Hissen är målad i den blå nyansen.
Nedan t.v: Dörrarna leder till sessionssalen. Nedan t.h: Dörr till mötesrummet.
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Ovan t.v: Vy från övre hallen mot korridoren och biblioteket i södra byggnadskroppen.
Ovan t.h: Utsnitt ur väggmålningen “Ekshärad i liv och sägen”. Den blå färgen är ett
återkommande inslag i interiören. Nedan: Det åttakantiga fönstret med blyinfattad glasmålning
på trappans vilplan.
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Interiört finns ett par fantastiska målningar som beskriver Ekshärads historia. Väggmålningarna
som gjorts av konstnären Oscar Jonsson ger byggnaden ett historiskt djup. Målningarna är olika
men ändå med en enhetlig sammanhållen karaktär. Blått är återkommande inslag i interiören.
I sessionssalen ska parkettgolv, väggmålning, mönstermålad vägg och armaturer bevaras (q1).
Ovan. Vy på den vackra ursprungliga väggmålningen - Ekshärad i liv och sägen - en
bildberättelse från förr med Ekshäradsbygdens mytiska dalgång som fond.
Nedan. I sessionssalen finns även en vacker väggmålning med geometriskt mönster.

Hagfors kommun

Titel på dokumentet

28

Den andra stora väggmålningen är den i sammanträdesrummet, kallad “Det byggs”, som på
tydligt sätt skildrar ortens expansion under efterkrigsåren. En period då byggaktiviteten lokalt
var stor och den offentliga sektorn expanderade.
I mötesrum ska väggmålning, parkettgolv och taklampa bevaras (q1).
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Interiören har belysningsarmaturer med vacker funktionell formgivning.
Ovan t.v: I mötesrummet ska bl a den tolv-armade takkronan med lyktglas bevaras (q1).
Ovan i mitten: I sessionssalen ska bl a vägglampetter med strutformade lyktglas bevaras (q1).
Ovan t h: I övre hallen finns bl a en två-armad vägglampett med lyktglas i samma stil som
takkronan i mötesrummet, som ska bevaras (q1).

Övriga värden och kvaliteter som bör beaktas
De konstnärliga värdena utgörs av de utvändiga skulpturerna Bågskytten och Ekshäradsspelaren samt invändig lös ursprunglig inredning såsom talarstol, presidium bord och stolar,
ledamöternas bord och stolar samt åhörarbänkar och konstföremål är kulturvärden som hör till
den ursprungliga byggnaden och dess funktion och bör tas tillvara. Dessa värden bidrar i hög
grad till att man kan uppleva helhetsmiljön och dess höga kulturhistoriska värden som vittnar om
den betydelse det f.d. kommunhuset haft för Ekshäradsborna.

I nedre hallen finns en takarmatur som har
liknande stil som de på övervåningen.
Taklampan bör beaktas.

Tavlan Bågskytten har drag av kubism - en
konstriktning som växte fram och blev
populär parallellt med den tidiga
funktionalismen. Tavlan bör bevaras.
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Värden och kvaliteter i den utvändiga miljön - Placering av nya byggrätter

Ovan: Vy i riktning mot öster. Bilden är tagen över södra delen av fastigheten Kyrkheden 5:1. I
bakgrunden skymtar man bergs silhuetten på öster sida om Klarälvens dalgång. I bildens mitt syns
att det före detta kommunhuset är beläget nära kyrkstallarna /hembygdsgårdens östra entré.
Nedan: Sydöst om det före detta kommunhuset finns en trekantig gräsyta som begränsas av
befintliga gångstråk. Platsen har bedömts lämplig att förses med en ny byggrätt för t ex glasskiosk,
pergola eller liknande. Tillskottet kan berika Hembygdsparken med ytterligare besöksmål som kan
ge trevliga upplevelser. Med tanke på användningen bör möjlighet till friare utformning finnas.
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Ovan till vänster: Vid kyrkstallarna/hembygdsgårdens östra enté finns en skylt. Den anger att det
före detta kommunhuset och framförvarande platsbildning och två skulpturer är besöksmål.
Ovan till höger: Framför det före detta kommunhuset står träskulpturen Ekshäradsspelaren.
Nedan: Det före detta kommunhuset är beläget nära kyrkstallarna/hembygdsgårdens östra entré.
Mellan Bågskytten och hembygdsgården finns ett dike som fördjupas till en mindre ravin mot öster.
Den utvändiga miljön ingår i Hembygdsparken. Det före detta kommunhuset och kyrkstallarnas
små trähus har alla mörkt grå tak och fasader som har röda nyanser.
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Ovan: Vy mot söder. På andra sidan länsväg 932 ligger Ekshärads kyrka. Mitt i bilden syns
korsningen Klarälvsvägen/Torsbyvägen samt infarten till Ekshärads Församlings parkering
(Grinnemo 1:296). I förgrunden syns platsen med skulpturen Bågskytten.
Nedan: Vy mot söder. Vy tagen längs med Klarälvsvägen och västra planområdet. Vid sidan av
vägområdet ligger den parkeringsplats som hör till det före detta kommunhuset och som Hagfors
kommun vill bevara.
Notera kyrkan i bakgrunden och busskuren i bildens mitt. Det före detta kommunhuset, kyrkan och
busskuren har alla mörkt grå tak och fasader i röda nyanser.
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Ovan: Vy mot söder. Vy tagen från matargatan (fastigheten Kyrkheden 1:2) belägen norr om
planområdet. Det före detta kommunhusets parkmiljö avgränsas från parkeringen genom en trädrad
med fem lindar som omfattas av biotopskydd. I förgrunden syns infarten till parkeringen.
Nedan: Vy tagen från matargatan (fastigheten Kyrkheden 1:2). Linden längst till höger omfattas av
biotopskydd. De andra två träden omfattas av dispens och får tas ned (innan utgången av år 2020)
om två nya träd planteras. Platsen har bedömts vara den mest lämpliga för placering av en ny
byggrätt som möjliggör att en carport för fyra bilplatser kan byggas. Förslaget innebär att
trafikföringen samlas till utkanten av planområdet varvid den öppna platsbildningen med
gångstråk, grönytor, skulpturer och sittplatser, samt de fem lindarna så långt som möjligt skyddas.
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Ovan. Matargatan är en del av fastigheten Kyrkheden 1:2. Bilden visar den plats som har bedömts
som mest lämplig att förses med en ny byggrätt för komplementbyggnad - carport. Förslaget
innebär att trafikföringen samlas till utkanten av planområdet och att den öppna platsbildning med
gångstråk, grönytor, skulpturer och sittplatser samt trädraden med de fem lindarna så långt som
möjligt skyddas.
Nedan: Vy tagen från fastigheten Kyrkheden 1:2 och in på norra entréen. Den nya byggrätten förses
med utformningsbestämmelser. Material och färgsättning ska anpassas till omgivande kulturmiljö.
Förslaget är en byggrätt på ca 6 x 13 meter med byggnadshöjd 2.5 meter. Tak och fasader utformas,
utförs och färgsätts så det harmonierar med det före detta kommunhuset, kyrkan och kyrkstallarna.
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Ovan till vänster: Om carporten byggs behöver två träd tas ned och lyktstolpen flyttas. En ca 7-8
meter bred entré kommer finnas kvar mellan det före detta kommunhusets fasad och carportens tak.
Ovan till höger: En ny plats för sopor kan iordningställas längre bak mot öster. Eventuellt kan
soprum uppföras mot angränsande fastighet. Flaggstången flyttas till gräsmattan framför huset.
Nedan: I det nya planförslaget har två mindre byggrätter specificerats för småskaliga komplementbyggnader. De är förlagda i lägen som inte bedöms vara så känsliga för åtgärder som kan påtagligt
skada kulturmiljön. Trafiken kan samlas till utkanten och Hembygdsparken berikas med nytillskott.
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Steg 2 - Gällande lagstiftning som ska tillämpas
Gällande lagstiftning ska tillämpas när detaljplanen utformas och det gäller även kulturvärden. Den
lagstiftning som gäller när detaljplanen upprättas ska anges på detaljplanen eftersom den lägger
grunden för hur detaljplanen ska tolkas i framtiden. Av hänsyn till detta kan det vara bra med en
kort presentation av några av de lagar som ska tillämpas i planarbetet (slå upp lagens
orginalversion). Vi har utgått från Sveriges riksdag (Plan- och bygglag 2010:900), ändrad t.o.m.
SFS 2018:1732 samt Miljöbalk (1998:808). ändrad t.o.m. SFS 2018:1427.
Miljöbalkens kap 1 § 1 (kapitel Miljöbalkens mål och tillämpningsområde) Bestämmelserna...
avser att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer
tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Miljöbalken ska bl a tillämpas så att värdefulla naturoch kulturmiljöer skyddas och vårdas, samt att mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används
så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god
hushållning tryggas.
Miljöbalken kap 3 § 6 (kapitel Grundläggande bestämmelser om hushållning med mark- och
vattenområden) anger att fysisk miljö som har betydelse från allmän synpunkt på grund av sina
natur- och kulturvärden ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
skada kulturmiljön.
Plan- och bygglagens bestämmelser (PBL kap 2 Allmänna och enskilda intressen) - kap 2 § 1
anger att hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen.
PBL kap 2 § 2 anger att planläggning ska syfta till att mark används för ändamål som
områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges
sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning.
PBL kap 2 § 5 anger bl a (avseende vad som är relevant med hänsyn till inkomna synpunkter)
att byggnadsverk ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till
människors hälsa och säkerhet, jord, berg och vattenförhållandena, möjligheterna att anordna
trafik m.m., möjligheterna förebygga luftföroreningar och bullerstörningar och risken för
olyckor och erosion.
PBL kap 2 § 6 anger bl a att planläggning ska ske med hänsyn till stads- och landskapsbilden,
natur- och kulturvärdena på platsen och intresset för en god helhetsverkan, samt att särskilda
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska skyddas och ändringar
och tillägg göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.
PBL kap 8 anger bestämmelser om Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och
allmänna platser.
PBL kap 8 § 13 anger att en byggnad som är särskilt värdefull får inte förvanskas.
PBL kap 8 § 17 anger att ändring av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska,
miljömässiga och konstnärliga värden.
Tillämpning
Enligt plan och bygglagen kap 2 Allmänna och enskilda intressen gäller att: Planläggning ska syfta
till att markområden används för de ändamål som området är mest lämpat för med hänsyn till
beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges sådan användning som från allmän synpunkt
medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark-. och vattenområden i 3
kap och 4 kap 1-8 §§ miljöbalken ska tillämpas.
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Miljöbalken kap 3 § 6 anger att fysisk miljö som på grund av sina kulturvärden har betydelse från
allmän synpunkt, ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada
kulturmiljön.
Plan och bygglagens kapitel 2 §§ 5 och 6 anger även bl a att: Byggnadsverk ska lokaliseras till
mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, jord, berg och
vattenförhållandena, möjligheterna att anordna trafik m.m., möjligheterna förebygga
luftföroreningar och bullerstörningar och risken för olyckor och erosion. Planläggning ska ske med
hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset för en god
helhetsverkan. Särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska
skyddas. Ändringar och tillägg göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och
tillvaratas.
Enligt PBL kap 8 § 13 gäller: En byggnad som är särskilt värdefull får inte förvanskas. Enligt PBL
kap 4 § 16 punkt 3 får kommunen bestämma om skydd för sådana särskilt värdefulla byggnader.
Skyddsbestämmelse (q) bör ges återkoppling till dessa lagrum.
Enligt PBL kap 8 § 17 gäller: Ändring av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska,
miljömässiga och konstnärliga värden. Enligt PBL kap 4 § 16 punkt 2 får kommunen bestämma de
preciserade krav som behövs för att följa kraven på varsamhet i PBL kap 2 § 6 tredje stycket och
kap 8 §§ 17 och 18. Skyddsbestämmelse (k) bör ges återkoppling till dessa lagrum.
Hur kan och ska/bör/får kulturmiljön skyddas?
Detaljplanen har utformats med hänsyn till bestämmelser i miljöbalken och plan- och bygglagen:
●

Främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer
tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Miljöbalken ska bl a tillämpas så att värdefulla naturoch kulturmiljöer skyddas och vårdas, samt att mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används
så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god
hushållning tryggas (MB kap 1 § 1).

●

Det f.d. kommunhuset har bedömts ha betydelse från allmän synpunkt på grund av dess
kulturvärden och skall så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada
kulturmiljön (MB kap 3 § 6).

●

Planläggningen ska med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och
långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande
generationer (PBL kap 1 § 1).

●

Vid planläggning ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen (PBL kap 2 § 1).

●

Planläggning ska, med hänsyn till bl a natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter,
främja en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse,
grönområden och trafikleder och en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och
användbar för alla samhällsgrupper samt utveckling av bostadsbeståndet (PBL kap 2 § 3).

●

Planläggning ska ske på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden,
kulturvärdena på platsen och intresset för en god helhetsverkan, skydd mot uppkomst och
spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser, behovet av hushållning
med energi och vatten och av goda klimat- och hygienförhållanden, möjligheter att hantera
avfall, trafikförsörjning och god trafikmiljö, möjligheter för personer med nedsatt rörelse- och
orienteringsförmåga att använda området, och behovet av framtida förändringar och
kompletteringar. Bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och
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konstnärliga värden ska skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att
befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas (PBL kap 2 § 6).
●

Kommunen får bestämma bl a placering och utformning av parkeringsplatser och att viss mark
inte får användas för parkering (PBL kap 4 § 13).

●

I en detaljplan får kommunen också bestämma (PBL kap 4 § 16) följande:
1. Placering, utformning och utförande: Att införa egenskapsbestämmelser om placering (p),
utformning (f) och utförande (b) av byggnadsverk och tomter.
2. Underhåll och varsamhet: Att införa varsamhetsbestämmelser (k) med de preciserade krav
som behövs för följa kraven på varsamhet enligt PBL kap 2 § 6 tredje stycket och kap 8 §§ 17
och 18.
-

-

(PBL kap 2 § 6 tredje stycket anger): Bebyggelseområdets särskilda historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska skyddas. Ändringar och tillägg
i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och
tillvaratas).
(PBL kap 8 § 17 Underhåll och varsamhet anger): Ändring av en byggnad ska utföras
varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara byggnadens
tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

3. Förbud mot förvanskning: Att införa skyddsbestämmelse om förbud mot förvanskning (q) för
sådana särskilt värdefulla byggnadsverk, tomter, bebyggelseområden och allmänna platser
som avses i kap 2 § 6 tredje stycket och kap 8 § 13.
- (PBL kap 8 § 13 Förbud mot förvanskning anger): En byggnad som är särskilt värdefull
från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.
Tillämpas även på tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser, allmänna
platser och bebyggelseområden.
4. Förbud mot rivning: Att införa rivningsförbud (r) för sådana byggnader som är särskilt
värdefulla och omfattas av förbudet mot förvanskning (q).
5. Byggnadsverks utformning och tekniska egenskaper: I fråga om andra ändringar av
byggnader än tillbyggnader bestämma sådana krav på byggnadsverk som avses i kap 16 §§ 2
och 5 och bestämma undantag från sådana.
●

Byggnadsverks tekniska egenskaper
Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om 1) Bärförmåga,
stadga och beständighet. 2) Säkerhet i händelse av brand. 3) Skydd med hänsyn till hygien,
hälsa och miljön. 4) Säkerhet vid användning. 5) skydd mot buller. 6) Energihushållning och
värmeisolering. 7) Lämplighet för det avsedda ändamålet (användning). 8) Tillgänglighet och
användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och eller orienteringsförmåga. 9) Hushållning
med vatten och avfall, och 10) Bredbandsanslutning. (PBL kap 8 § 4).

●

Underhåll och varsamhet
Byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska
egenskaper som avses i § 4 i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens
karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig
synpunkt. Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig
och konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras. En
anordning för ett sýfte som avses i 4 § stycket 2-4, 6 eller 8, ska hållas i sådant skick att den
alltid fyller sitt ändamål. (PBL kap 8 § 14).
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Lämplig användning
De användningsbestämmelser som införs i detaljplanen, ska vara lämpliga dels med hänsyn till
kulturmiljöns behov av att skyddas och dels med hänsyn till tomtplatsens förutsättningar och
människors hälsa och säkerhet, grund förhållandena på platsen samt möjligheter att ordna
trafik och avfallshantering och att förebygga vatten- och luftföroreningar, bullerstörningar
samt risk för olyckor, översvämning och erosion. Människor får inte utsättas för
störningsnivåer eller föroreningsnivåer som överstiger gränsvärden för t ex vibrationer och
buller från trafik. (PBL kap 2 § 5).

Syfte, användning, skydds- och varsamhetsbestämmelser och övriga
planbestämmelser samt utformningen av planen, bör vara förenliga och inte
motverka varandra eller syftet med planen.
För att detaljplanen ska vara möjlig att genomföra fullt ut måste samtliga planbestämmelser som
införs vara förenliga och överensstämma med detaljplanens huvudsakliga och övergripande syfte.
Om planbestämmelserna är motstridiga till varandra eller till syftet kan inte detaljplanen
genomföras fullt ut och riskerar då att betraktas som olaglig och inte vinna laga kraft. Den
användningsbestämmelse som införs får inte vara motstridig till skydds- och varsamhetsbestämmelserna eller syftet. De byggrätter som införs får heller inte vara motstridiga till
detaljplanens syfte.
Med hänsyn till hur gällande lagstiftning ska tillämpas, bör syftet alltså även inbegripa
kulturmiljöns behov av skydd, bl a eftersom lagen anger att kulturvärden, som har betydelse från
allmän synpunkt, ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada
kulturmiljön.
Den användningsbestämmelse man väljer att införa i detaljplanen ska inte bara vara lämplig med
hänsyn till byggnadens förutsättningar. Användningen är även styrande för vilket behov av
exploatering och ombyggnad som man kan förvänta i framtiden. Användningsbestämmelser är
avgörande för vilka åtgärder som kan komma att medges i samband med bygglovsprövning. Men,
därutöver bör man ta hänsyn till att bygglovsbefriade åtgärder riskerar att leda till påtaglig skada på
de utpekade kulturvärdena och övriga kvaliteter i den utvändiga miljön.
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Steg 3 - Hagfors kommuns ställningstaganden
Flera av de inkomna synpunkterna har föranlett att planförslaget har behövt bearbetas och
förändras. I samband med detta har Hagfors kommun behövt göra vissa ställningstaganden.
●
●
●
●
●
●

Hagfors kommun har gjort ställningstagande att syftet ska inbegripa hänsyn till skyddsbehovet.
Hagfors kommun har gjort ställningstagandet att införa skydds- och varsamhetsbestämmelser
för det före detta kommunhuset.
Hagfors kommun har gjort ställningstagandet att bestämmelse om förbud mot rivning inte ska
införas för det före detta kommunhuset.
Hagfors kommun har gjort ställningstagandet att inte införa användning B för bostäder i det
före detta kommunhuset.
Hagfors kommun har gjort ställningstagandet att behålla användning C1 samt bevara
parkeringen och införa användningsbestämmelser P och P-PlATS.
Det är inte aktuellt idag att Hagfors kommun (som nuvarande fastighetsägare) ställer sig positiv
till ett eventuellt beslut om byggnadsminnesförklaring om frågan skulle väckas igen.

Följande information och ställningstaganden ligger till grund för bearbetningen till
granskningshandlingar.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

TIDIGARE ÄRENDEHISTORIK.
LAGAR. Gällande lagstiftning avseende kulturvärden ska tillämpas i detaljplanen.
SYFTE. Planens övergripande syfte behöver formuleras tydligt.
SKYDDSBEHOV. Natur- och kulturvärdenas behov av skydd behöver definieras.
UTFORMNING OCH SKYDD. Planens utformning ses över.
PM-KULTURMILJÖ. Ett PM-Kulturmiljö tas fram som underlag.
LÄMPLIG EXPLOATERING OCH ANVÄNDNING Lämplig exploatering och användning
bestäms med utgångspunkt från skyddsbehov och övrig gällande lagstiftning.
ANVÄNDNING C1 och P/P-PLATS. Planläggning och utformning.
NYA BYGGRÄTTER SOM INFÖRS. Planläggning och utformning.
ÖVRIG UTFORMNING.
ILLUSTRATIONSKARTA. En illustrationskarta tas fram som underlag.

Värden och kvaliteter som ska beaktas
Med anledning av de synpunkter som inkom under samrådet har Hagfors kommun gjort en ny
bedömning.
Enligt Värmlands Museums värdering utgör kulturvärdena på platsen en synnerligen intressant
helhet och det inkluderar även samspelet med omgivningen. Det före detta kommunhuset och dess
tillhörande framförvarande platsbildning bildar en helhet som gränsar till Ditt Värmland
kulturmiljö 202 Ekshärads kyrka som ingår i Länsstyrelsens regionala kulturmiljöprogram.
De miljömässiga värdena består bl a av kvaliteter som har betydelse för hur man upplever den
utvändiga miljön. Läget intill Klarälvsvägen, Ekshärads kyrka och kyrkstallarna /
hembygdsgårdens östra entré, ställer krav på exploateringens omfattning och gestaltningen av nya
byggnadsverk. Nya byggrätter ska förläggas och ny bebyggelse placeras och utformas så den visar
stor hänsyn till befintlig byggnads skala och anpassas till stads- och landskapsbilden,
kulturmiljövärdena på platsen och intresset för en god helhetsverkan (platsens själ).
Det är angeläget och av största vikt att skydda och säkerställa byggnadens framtid och
kulturhistoriska värde.
Byggnaden har höga arkitektoniska och kulturhistoriska värden som har betydelse från allmän
synpunkt och ska därför skyddas så långt som möjligt mot åtgärder som kan påtagligt skada
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kulturmiljön. (Hänvisning till miljöbalken kap 3 § 6 och PBL kap 2 §§ 1, 6).
Byggnadens höga arkitektoniska och kulturhistoriska värden återfinns framför allt i entré,
trapphus, foajé, övre och nedre hall, sessionssal och mötesrum. Den stilrena och tidstrogna
arkitekturen (exteriört och interiört) bidrar till en synnerligen intressant helhet. Dessutom är
byggnadens immateriella värden, bl a dess funktion som bärare och symbol för ortens
efterkrigshistoria, mycket angelägen att uppmärksamma och föra vidare. Det är en symbolbyggnad
med med tidstypiska arkitektoniska kvaliteter, uttryck och en bärare av sin tids samhälleliga ideal.
Ändringar som riskerar att reducera byggnadens yttre form och invändiga rumslighet ska inte ske.
Den synnerligen intressant helheten omfattar även den öppna platsbildningen framför det före
detta kommunhuset, med park, trädrad och de två skulpturerna som står i en parklik miljö som har
kvar sin utpräglade offentliga karaktär som bl a härrör från den tid då byggnaden fungerade som
kommunhus men även sedermera hyste turistinformation och bibliotek. Kontakten med
hembygdsparken, hembygdsgården och kyrkan är slående.
De konstnärliga värdena utgörs av de utvändiga skulpturerna Bågskytten och Ekshäradsspelaren
samt invändig lös ursprunglig inredning såsom talarstol, presidium bord och stolar, ledamöternas
bord och stolar samt åhörarbänkar och konstföremål. Dessa värden bidrar i hög grad till det höga
kulturhistoriska värdet och vittnar om den betydelse det f.d. kommunhuset haft för Ekshäradsborna.
Trädraden räknas som en ensidig allé enligt Naturvårdsverkets definition och utgör ett
biotopskyddsområde som ska omfattas av skydd enligt miljöbalken kap 7 § 11.
Utgångspunkter
Planområdets relation till omgivningen och kulturmiljön Ditt Värmland 202 ska beaktas
Betydligt större hänsyn ska tas till följande:
➢ Kulturvärdena som bedöms ha intresse från allmän synpunkt ska så långt som möjligt skyddas
mot åtgärder som kan påtagligt skada kulturmiljön.
➢ Ändringar som riskerar att reducera byggnadens yttre form och invändiga rumslighet ska
undvikas och bör inte tillåtas ske.
➢ Stads- och landskapsbilden, kulturvärdena på platsen (platsens själ) och intresset för en god
helhetsverkan (områdets själ) ska beaktas.
➢ Samspelet mellan det före detta kommunhuset och dess framförvarande platsbildning ska
respekteras. Den öppna platsbildningen med trädgård, skulpturer och sittplatser och dess
relation till närmaste omgivning bör tas tillvara. Kulturmiljön - både materiella och
immateriella värden och kvaliteter - bör skyddas från överexploatering. De nya byggrätter som
införs bör placeras så syftet med planen kan uppnås - d.v.s. att så långt som möjligt skydda
kulturvärdena mot åtgärder som kan påtagligt skada kulturmiljön.
➢ Allmänhetens vy från Klarälvsvägen och in mot platsen med det före detta kommunhuset bör
inte få byggas för. Det allmänna intresset ska tillgodoses, - kulturmiljön är bärare av
immateriella värden som bl a synliggörs i entréfasad och framförvarande platsbildning med
park, skulpturer och trädplanteringar.
➢ Nya byggrätters omfattning och placering bör styras till vissa lämpliga ytor.
➢ Anpassning bör ske med respekt till omgivande landskap, centrummiljö, kyrkomiljö och
hembygdsgård. Eventuell ny byggrätt och bebyggelse ska visa stor hänsyn till befintlig
byggnads skala samt anpassas och utgå från platsens själ och förutsättningar. Utformning bör
ske så omfattning, skala, proportioner, stil, material, form och kulör inte reducerar byggnadens
yttre form och inre rumslighet och inte blir alltför iögonfallande på bekostnad av kulturmiljöns
höga arkitektoniska och kulturhistoriska värden.
➢ Runt byggnaden bör fri yta sparas ut, som även kan fungera som utrymningsvägar.
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Möjligheter
Delar av parkmiljön är besöksmål. Den utvändiga miljön med det före detta kommunhuset och de
två skulpturerna utgör en del av Hembygdsparken.
Ambitionsnivån med att ha flera olika representativa konstnärliga utsmyckningar både invändigt
och utvändigt visar att byggnaden har haft en viktig allmän funktion som spelat en central roll i
samhället. Den öppna platsbildningen synliggör upplevelsevärden och bör därför skyddas så långt
som möjligt och inte byggas för.
Det kan i framtiden vara värt att undersöka om det finns intresse att vidareutveckla byggnadens
användning och förse den utvändiga platsen med ytterligare objekt som representerar vår tid.
Därmed kan kulturmiljön som helhet - det före detta kommunhuset, den utvändiga platsbildningen
med skulpturpark och Hembygdsparken vidareutvecklas med flera besöksmål intill de stora
turistmålen Ekshärads kyrkomiljö och kyrkstallarna / hembygdsgården.
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Steg 4 - Förslag till bearbetning och utformning
4.1. Tidigare ärendehistorik

Hänvisning till PM-Kulturmiljö, Steg 6 Kulturmiljövård - Ärendehistorik
4.2. LAGAR - Gällande lagstiftning avseende kulturvärden ska tillämpas i detaljplanen

Hänvisning till PM-Kulturmiljö, Steg 2 Gällande lagstiftning som ska tillämpas avseende
kulturmiljö.
4.3. SYFTE - Planens övergripande syfte behöver preciseras

●

Syftet formuleras så det inbegriper skyddsbehovet
Det primära syftet med detaljplanen är att införa en aktuell användningsbestämmelse för det
före detta kommunhuset som bör vara flexibel för att därigenom möjliggöra att lokaler kan
hyras ut för olika typer av verksamheter och minska risker för att byggnaden kommer stå tom i
framtiden.
Det övergripande syftet med detaljplanen är att säkerställa kulturmiljöns behov av skydd.
Det före detta kommunhuset har ett högt arkitektoniskt och kulturhistoriskt värde, där den
stilrena och tidstrogna arkitekturen (exteriört och interiört) bidrar till en synnerligen intressant
helhet. Dessutom är byggnadens immateriella värden, bl a dess funktion som bärare och
symbol för ortens efterkrigshistoria, mycket angelägen att uppmärksamma och föra vidare.
Bakgrund, motiv:
Värmlands Museums värdering har varit utgångspunkt för bearbetningen. I framtiden kommer
syftet delvis att vara styrande för hur man tolkar planen och vilka verksamheter som kan
bedömas lämpliga med hänsyn till skydds- och varsamhetsbestämmelserna.
- Vilka verksamheter kan komma att tillåtas?
- Vilka åtgärder, ändringar och kompletteringar kan komma att medges?
- Är syfte, användning, skydds- och varsamhetsbestämmelser och övriga planbestämmelser
förenliga d.v.s. att de ej motverkar varandra eller syftet?
Hagfors kommun har gjort ställningstagandet att syftet bör relateras till plan- och bygglagens
kap 2 § 2 och miljöbalkens kap 3 Grundläggande bestämmelser för hushållning med
markområden. Det innebär att markområdet ska användas för de ändamål som området är mest
lämpat för med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde bör ges
sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Det särskilda
markanvändningsintresset (som anges i miljöbalken kap 3 § 6) innebär att kulturvärden som
har betydelse från allmän synpunkt så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som kan
påtagligt skada kulturmiljön. Det före detta kommunhuset bedöms ha viss betydelse för
Ekshäradsborna. Syftet bör dessutom vara förenligt med att de förutsättningar som byggnadens
tekniska och funktionella egenskaper ger.
Som en följd av detta behöver ett mer övergripande syfte formuleras som inbegriper att
kulturvärdena så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada
kulturmiljön. Exempel på åtgärder som byggnadens kulturvärden behöver skyddas från
beskrivs i 4.7.

4.4. SKYDDSBEHOV
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Kulturvärden som behöver omfattas av skydd enligt miljöbalken

Det före detta kommunhuset med framförvarande platsbildning utgör en synnerligen intressant
helhet, som har intresse från allmän synpunkt, och ska på grund av sina höga arkitektoniska
och kulturhistoriska värden så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada
kulturmiljön. Skyddsbestämmelser behöver införas så ändringar som riskerar att ytterligare
reducera byggnadens yttre form och inre rumslighet inte sker. Även den utvändiga miljön
bör så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada kulturvärdena.
Eventuell ny byggrätt och bebyggelse ska visa stor hänsyn till befintlig byggnads skala samt
anpassas och utgå från platsens själ och förutsättningar.
Merparten av de höga arkitektoniska och kulturhistoriska värdena återfinns i det före detta
kommunhusets norra del som har en öppen planlösning med entré, trapphus, foajé, övre och
nedre hall samt sessionssal och mötesrum. Interiörens rumsliga sammanhang avspeglar sig i
exteriören och synliggörs bl a i det stora fönsterpartiet med fransk balkong med vackert
järnsmidesräcke som ger utsikt över platsen.
Den omnämnda synnerligen intressanta helheten inkluderar hur kulturmiljön samspelar med
omgivningen (centrummiljö, kyrkomiljö och kyrkstallar / del av hembygdsgården).
Från Klarälvsvägen har allmänheten insyn mot den karaktäristiska entréfasaden med dess
öppna platsbildning med trädrad och skulpturer i en parkmiljö som har tydlig offentlig
karaktär.
Planen ska utformas med hänsyn till att den utvändiga miljön runt det före detta kommunhuset
kan skyddas. Miljön ingår i Hembygdsparken. Kyrkstallarna / hembygdsgårdens östra entré är
belägen strax sydöst om fastigheten Bågskytten.
●

Ställningstagande
Hagfors kommun har gjort ställningstagandet, att beakta Länsstyrelsens och Värmlands
Museums synpunkter som anges ovan bör beaktas i möjligaste mån. Kulturmiljöns behov av
skydd definieras så det tydligt framgår:
-

Vilka byggnadsdelar och rumsliga samband som omfattas av skyddsbestämmelser (q) och
därför inte får förvanskas, samt
Vilka byggnadsdelar som omfattas av varsamhetsbestämmelser som anger hur varsamt
underhåll ska ske.

Skydds- och varsamhetsbestämmelser ska införas för att säkerställa att de höga kulturvärdena
som har betydelse från allmän synpunkt, så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som
kan påtagligt skada kulturmiljön. Ändringar som riskerar att reducera byggnadens yttre form
och invändiga rumslighet ska inte ske. Ny byggrätt och bebyggelse ska visa stor hänsyn till
befintlig byggnads skala samt anpassas och utgå från platsens själ och förutsättningar. (Se
Miljöbalken kap 3 § 6 och PBL kap 2 § 6).
Naturvärden som omfattas av skydd enligt miljöbalken

Trädraden med de fem lindarna, som är belägen öster om befintlig p-plats/parkering med
infart från Klarälvsvägen, definieras som en ensidig allé enligt Naturvårdsverket och utgör ett
biotopskyddsområde som omfattas av skydd enligt miljöbalken kap 7 § 11. Länsstyrelsen
förordar ett avstånd på minst två (2) meter utanför trädkronornas droppzon för att undvika
skada på trädens rötter. För åtgärder som ska genomföras närmare alléträden behöver dispens
sökas. Vid dispensprövningen ska en avvägning göras i det enskilda fallet mellans skadans
betydelse för naturvärdena och motiven för att vidta den åtgärd som orsakar skadan. Det krävs
dispens från Länsstyrelsen för att t ex beskära träden eller vidta andra åtgärder som t ex att ta
ned sjuka eller skadade träd.
Bedömning
Hagfors kommuns tolkning är att innebörden av miljöbalken kap 7 § 11 medför att alla typer av
åtgärder kräver ansökan om dispens för varje enskilt fall. T ex om nya hårdgjorda ytor anläggs
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närmare än två (2) meter från trädkronornas droppzon.
Parkeringsytan har haft användning för parkering sedan lång tid tillbaka, förmodligen ända
sedan kommunhuset byggdes 1953-1955 och träden bedöms inte vara äldre utan har sannolikt
planterats då området exploaterades. Den befintliga parkeringen har hårdgjord yta och
motorvärmare. Det är lämpligt att iordningställa två - tre handikapp parkeringsplatser mot norr
- inom både kvartersmark och allmän platsmark.
Hagfors kommuns parkförvaltare brukar rekommendera att för att träd ska må bra behöver
varje träd minst ca 5 x 5 meter markyta som ger rotsystemet möjlighet att ta upp näring, vatten
och luft. Idag finns en sammanhängande grönyta med gräs vid sidan av och öster om träden.
Bedömningen görs att träden genom denna grönyta kan tillgodogöra sig det de behöver. Dock
bör man vidta försiktighetsåtgärder och vara restriktiv t ex med att gödsla gräsmattan fel, att
tillföra kemikalier som skadar rötterna och att salta parkeringsplatserna vintertid.
Idag har Hagfors kommun en dispens som gäller till och med år 2020 för åtgärder med
hamling, toppning och beskärning av trädkronorna. Eftersom lindarna bedöms kunna komma
att omfattas av sådana dispenser även i framtiden kan man anta att droppzonen kommer att
variera över tid beroende på trädkronornas omfång. Följdaktligen kan biotopskyddszonens
gränslinjer variera med det omfång trädkronorna har för tillfället och någon biotopskydds zon
införs därför inte på plankartan. Däremot införs upplysningar i planbeskrivningen om att
trädraden med de fem lindarna är definierad som en ensidig allé och omfattas av biotopskydd
som innebär att åtgärder som kan komma att skada en skyddad biotop enligt miljöbalken kap 7
§ 11 är förbjudna. De nya byggrätter som införs ska placeras så att biotop skyddszonen beaktas.
●

Ställningstagande
Hagfors kommun har gjort ställningstagandet att inte införa någon planbestämmelse för biotop
skyddszon på plankartan. Upplysningar införs i planbeskrivningen om att trädraden med de
fem lindarna är definierad som en ensidig allé och omfattas av biotopskydd som innebär att
åtgärder som kan komma att skada en skyddad biotop enligt miljöbalken kap 7 § 11 är
förbjudna.
Idag har Hagfors kommun dispens för att beskära (toppa och hamla) de fem lindarna. De två
träden mot norr berörs inte av biotopskydd och får tas ned innan utgången av år 2020 om två
nya träd planteras inom området.
Nya byggrätter placeras så biotop skyddszonen beaktas.
PM-Kulturmiljö redovisar på nästa sida en illustration på den utbredning biotopskydds zonen
hade när detaljplanen upprättades våren 2020.
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Röd linje anger biotopskyddszon före beskärning av trädkronorna. Gränsen ligger 2 meter utanför
trädkronornas droppkant.
4.5. UTFORMNING OCH SKYDD

●

Varsamhetsbestämmelser (k) införs.
Text inom parentes införs ej på plankartan. Underhåll och varsamhet: Fasader ska vara
(slät)-putsade likt ursprunglig puts vad gäller struktur och kulör. Fönster ska vara av trä och
lika ursprungliga i utförande vad gäller placering, poster, spröjs och färgsättning (d.v.s. lika
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befintlig kulör vit). Taktäckning ska vara skiffer eller skifferliknande. Portalomfattningar kring
huvudentré och övriga ingångar (sidoentré och baksida entré till trapphus) samt
sockelbeklädnad ska vara i granit. Räcke vid fransk balkong ska vara i smide i ursprunglig
utformning. (Portalomfattningen kring huvudentrén kantar både entrédörrpartiet och
ovanförvarande fönster som är försedd med fransk balkong som har järnsmidesräcke.
huvudentrén och sidoingången samt baksida entré till trapphuset är av slät granit. Källardörren
är placerad i källarvåningen vars sockel är klädd med grovhuggen granit).
Bakgrund, motiv:
I enlighet med PBL kap 4 § 16 punkt 2 får kommunen bestämma att i fråga om byggnadsverk
införa de preciserade krav som behövs för att följa kraven på varsamhet enligt PBL kap 2 § 6
och kap 8 § 17 med lydelse: Ändring av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn
till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.
Varsamhetsbestämmelser (k) införs i syfte att styra upp att underhåll, renovering och
ombyggnad ska ske varsamt så att ändringar som reducerar byggnadens yttre form och
invändiga rumslighet inte sker. Byggnadens ursprungliga formspråk, material och färgsättning
ska bevaras utan att de höga arkitektoniska och kulturhistoriska värdena reduceras.
Varsamhetsbestämmelse (k) återkopplas till PBL kap 8 § 17 och införs i syfte att säkerställa hur
varsamt underhåll ska ske. Bestämmelsen återkopplas till utvändiga ytskikt, fönster och
entrépartier samt övriga delar/stomkomplement som ska underhållas varsamt.
●

Skyddsbestämmelser (q) införs om förbud mot förvanskning
Marmorgolv i entré, trapphus, trappa samt övre och nedre hall ska bevaras. Smidesräcke i
trappa mellan övre och nedre hall ska bevaras. I övre hall ska lampa och armaturer samt
dörrar till sessionssal och mötesrum bevaras. I sessionssal ska parkettgolv, väggmålning,
mönstermålad vägg och armaturer bevaras. I mötesrum ska väggmålning, parkettgolv och
taklampa bevaras. Rumsindelning och öppna rumsliga samband mellan entré, trappa, övre och
nedre hall, sessionssal och mötesrum ska bevaras.
Bakgrund, motiv:
I enlighet med PBL kap 4 § 16 punkt 3 får kommunen bestämma om skydd för sådana särskilt
värdefulla byggnader som bör omfattas av förbud mot förvanskning (PBL kap 2 § 6 tredje
stycket och kap 8 § 13). Det innebär att byggnadens höga arkitektoniska och kulturhistoriska
värden som framför allt återfinns i entré, trapphus, foajé, övre och nedre hall, sessionssal och
mötesrum ska skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska utföras varsamt så att
befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Byggnaden ska skyddas mot förvanskning
och andra åtgärder, ändringar och tillägg som kan leda till att påtagligt skada kulturmiljön.
Skyddsbestämmelse (q) återkopplas till lagrum i PBL kap 8 § 13 Förbud mot förvanskning.
Värmlands Museum anger att Ändringar som riskerar att reducera byggnadens yttre form och
invändiga rumslighet ska inte tillåtas ske. Byggnadens höga arkitektoniska och kulturhistoriska
värden återfinns i entré, trapphus, foajé, övre och nedre hall, sessionssal och mötesrum och
synliggörs i entréfasadens uppbyggnad. Ändringar får inte ske i den öppna planlösningen
(entré, trapphus, foajé, övre och nedre hall) eller i sessionssal och mötesrum.

●

Övriga invändiga kvaliteter som beaktas
Upplysningar om lös inredning såsom möbler, lampor, tavlor och konstnärliga utsmyckningar
som inte omfattas av skydds- och varsamhetsbestämmelser men som ändå bör beaktas
redovisas i PM-kulturmiljö Steg 1.

●

Övriga kvaliteter i den utvändiga miljön som beaktas
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I Länsstyrelsens och Värmlands Museums yttranden påpekas att fler planbestämmelser behöver
införas för att säkerställa kulturmiljövärdena på platsen. Detaljplanen bör säkerställa värden
och kvaliteter i den utvändiga kulturmiljön, som t ex att skydda den öppna platsbildningen med
parkområde, skulpturer och trädrad.
På väster sida om det före detta kommunhuset bör de nya byggrätter för komplementbyggnader
som föreslås minskas ned/begränsas avsevärt. Eventuella nya byggnaders utformning bör
förses med utformningsbestämmelser för att ta hänsyn till de kulturhistoriska värden som finns
i kommunhuset och den näraliggande kyrkomiljön.
Övrig upplysning
●

Hagfors kommun har gjort ställningstagandet att INTE införa någon bestämmelse om
förbud mot rivning av byggnaden.
Länsstyrelsens och Värmlands Museums rekommendation att införa rivningsförbud beaktas ej.
(I enlighet med PBL kap 4 § 16 punkt 4 får kommunen bestämma att en sådan särskilt värdefull
byggnad som omfattas av förbud mot förvanskning (enligt PBL kap 4 § 16 punkt 3) inte får
rivas. En kombinationen av planbestämmelserna förbud mot förvanskning (q) och förbud mot
rivning (r), skulle ge byggnaden högsta möjliga skydd och så långt som möjligt skydda
byggnaden mot åtgärder som kan påtagligt skada kulturmiljön i och med att bestämmelserna
förhindrar förvanskning och rivning av byggnadsdelar och byggnad).
Bakgrund, motiv:
Hagfors kommun har bl a gjort ställningstagandet att inte införa någon planbestämmelse om
förbud mot rivning av byggnaden. Skälen är bl a att ett rivningsförbud kan försvåra åtgärder
som kan behöva genomföras i framtiden, t ex åtgärder som är nödvändiga för att modernisera
och underhålla byggnaden så den kan hyras ut. Det kan även finnas en risk för att externa
intressen att vilja äga och sköta fastigheten minskar om ett förbud mot rivning införs, t ex om
det i framtiden skulle visa sig svårt att hyra ut Bågskytten i dess nuvarande form och utrustning
och den står tom. Då kan den betydelsefulla centralt belägna marken och byggnaden behöva
användas för andra intressen.
Efter ett internt samråd har den politiska majoriteten kommit fram till att man, i samband med
att ett förslag till beslut inför granskning ska fattas, inte kommer att besluta för att ett
rivningsförbud av byggnaden införs i planen. Hagfors kommun respekterar ståndpunkten.
Istället har Hagfors kommun gjort ställningstagandet att ta fram ett PM-Kulturmiljö där
värderingar och upplysningar om kulturmiljöns värden och kvaliteter samlas. Hänvisning
PM-Kulturmiljö Steg 3 / 3.6.
Konsekvenserna av att inte införa förbud mot rivning (r) av byggnaden, är att byggnadsdelar
eller hela byggnaden i värsta fall kan rivas. Länsstyrelsen kommer heller inte att kunna fatta
något beslut om att byggnadsminnesförklara byggnaden om en sådan fråga väcks på nytt. Ett
beslut om byggnadsminnesförklaring av en byggnad, kräver i regel att byggnaden omfattas av
det starkaste skyddet, dvs att man har infört skyddsbestämmelser om förbud mot förvanskning i
kombination med förbud mot rivning (q,r). Fastighetsägaren kommer heller inte att vara
berättigad till att ansöka om regionala kulturmiljövårdsbidrag eftersom bidraget generellt har
återkoppling till lagstiftningen som utgår från att kulturmiljöer som har betydelse från allmän
synpunkt, så långt som möjligt ska skyddas från åtgärder som kan påtagligt skada kulturmiljön.
Fråga om byggnadsminne
Hänvisning till PM-Kulturmiljö Steg 6 Kulturmiljövård - Tidigare ärendehistorik.

4.6. PM-KULTURMILJÖ (denna)
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Hagfors kommun har valt att ta fram ett PM-Kulturmiljö för att förtydliga vilka byggnadsdelar,
rum och rumssamband som omfattas av skydds- och varsamhetsbestämmelser samt vilka
övriga kvaliteter i den utvändiga miljön som bör uppmärksammas för att kunna skydda
kulturmiljöns helhetsmiljö.
Kulturmiljöns värden och kvaliteter behöver beskrivas, identifieras och pekas ut för att kunna
skyddas och underhållas varsamt. Alla värden och kvaliteter såsom lös inredning, möbler och
bohag, konstnärliga utsmyckningar och immateriella kvaliteter kan inte omfattas av skyddsoch varsamhetsbestämmelser på plankartan och beskrivs inte i planbeskrivningen.
Syftet med PM-Kulturmiljö är att samla betydelsefull information som värderingar,
dokumentation och upplysningar om kulturmiljöns värden och kvaliteter och spara till
eftervärlden. PM-Kulturmiljö bör kunna fungera som ett stöd/vägledning i samband med att
framtida beslut ska fattas om åtgärder som berör skydd, skötsel och drift samt varsamt
underhåll och varsam ombyggnad.
4.7. LÄMPLIG EXPLOATERING OCH ANVÄNDNING

Olämplig och lämplig användning versus skydds- och varsamhetsbestämmelser
En detaljplan vars planbestämmelser motverkar varandra kan hindra att syftet med planen kan
genomföras fullt ut. Sådana planer är i grund och botten olagliga och ska undvikas.
Bedömning:
De höga arkitektoniska och kulturhistoriska värden som Värmlands Museum pekat ut i sitt
samrådsyttrande och som Länsstyrelsen har ställt sig bakom, ska så långt som möjligt skyddas
mot åtgärder som kan påtagligt skada kulturmiljön.
Användningsbestämmelser är i grund och botten hierarkiskt överordnade egenskapsbestämmelser. Olika typer av användning medför att det i samband med lovprövning ställs
olika krav på åtgärder (ändringar, tillägg och komplement) som varierar beroende på
verksamhetens art. Åtgärderna kan vara nödvändiga ur teknisk och funktionell synpunkt men
olämpliga ur kulturmiljö synpunkt. Det kan lätt uppstå konfliktsituationer om en användningsbestämmelse är motstridig till detaljplanens syfte och skydds- och varsamhetsbestämmelserna
eller om erforderliga skyddsbestämmelser saknas. Oavsett om åtgärderna omfattas av
bygglovsplikt eller är bygglovsbefriade, kan följden bli att en (olämplig) användning leder till
att åtgärder genomförs som skadar kulturmiljövärdena så påtagligt att rivning sker.
Därför bör sådana användningar undvikas som medför stor risk att påtagligt skada byggnadens
höga arkitektoniska och kulturhistoriska värden.
En eventuell ombyggnation till bostäder skulle t ex kunna leda till att byggherren upplever
skydds- och varsamhetsbestämmelserna som hinder som försvårar genomförandet av bostäder.
I samband med eventuell bygglovsprövning för bostäder kan krav ställas på att omfattande
åtgärder genomförs för att bl a uppfylla vissa regler avseende buller, vibrationer,
brandspridning, byggnormer, energieffektivitet m.m. Om kraven inte kan uppfyllas på grund av
skydds- och varsamhets- bestämmelserna, kan inte slutbesked lämnas och då får inte
byggnaden tas i bruk som bostäder.
Andra exempel på olämpliga användningar är de som innebär och medför att omfattande
exploatering kan ske i framtiden (förtätning och kompletteringar med nya byggnadsverk och
ianspråktagande av markytor). Nya byggrätter kan (oavsett begränsningar av höjd och
utbredning) leda till stor negativ påverkan på miljön, om t ex siktlinjer, blickpunkter, solbelysta
markytor och utsikter från rum byggs bort.
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Lämplig användning
➢ Användningar ska undvikas, som medför ändringar som riskerar att reducera byggnadens
yttre form och inre rumslighet eller att den synnerligen intressanta helhetsmiljön går
förlorad, ska ej ske.
➢ Överexploatering påverkar helhetsmiljön negativt och ska undvikas.
➢ Användningen bör vara förenlig med syftet och övriga planbestämmelser som införs. Syftet
behöver formuleras så man förstår att att detaljplanen bl a har till uppgift att säkerställa att
de utpekade definierade kulturvärdena, som bedömts ha betydelse från allmän synpunkt, så
långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada kulturmiljön.
➢ Användningen bör väljas med utgångspunkt från skydds- och varsamhetsbestämmelserna
och övriga planbestämmelser som införs för att skydda helhetsmiljön.
Lämpliga användningsbestämmelser preciseras
➢ För att detaljplanen ska kunna genomföras fullt ut måste de användningsbestämmelser som
införs vara förenliga dels med syftet och dels de skydds- och varsamhetsbestämmelser som
införts (q) och (k) samt övriga planbestämmelser som regelerar byggrätters placering,
omfattning, storlek (e) och utformning (f).
➢ Användningsbestämmelsen bör preciseras så den är förenlig med:
- Att så långt som möjligt skydda byggnadens yttre form och invändiga rumslighet (
höga värden och kvaliteter) mot åtgärder som påtagligt skadar kulturmiljön.
- Att allmänheten ges möjlighet att uppleva byggnaden och den utvändiga miljön från
omgivningen.
- Att byggnadens tekniska egenskaper och områdets förutsättningar respekteras.
- Intresset för en god helhetsverkan.
- Att omfattande exploatering inte sker på bekostnad av kulturvärdena.
●

Tidigare införd byggrätt C1B tas bort och användning B utgår
-

Hagfors kommun har gjort ställningstagandet att det inte är lämpligt att ha kvar de tidigare
föreslagna byggrätterna för användning (C1B) centrumändamål (dock ej handel) och
bostäder som var placerade öster om det före detta kommunhuset.

-

Hagfors kommun har gjort ställningstagandet att användningsbestämmelse B för bostäder
ska utgå helt, då bostäder inte heller bedöms vara den mest lämpliga användningen i det
före detta kommunhuset.

Motivering:
Hagfors kommuns slutliga bedömning är att det krävs både intressenter och relativt omfattande
ekonomiska resurser för att exploatera området enligt samrådsförslaget. I bästa fall kan
resultatet bli att ett relativt litet antal bostäder kommer till stånd. Samtidigt finns överhängande
risker för att de höga kulturhistoriska och arkitektoniska värdena går förlorade. Att införa
användning (B) bedöms inte vara försvarbart i detta läge, med tanke på att man kan bygga fler
betydligt bättre och ändamålsenliga bostäder, mer rationellt på lämpligare platser och
därigenom få ett bättre resultat med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer som är tillgängliga för
alla samtidigt som kulturmiljön så långt som möjligt kan skyddas.
Användning C1 bedöms vara mer ändamålsenlig än t ex bostäder och ger dessutom möjligheter
till bred flexibel användning, samt bedöms vara förenlig med detaljplanens syfte och övriga
utformning.
Bedömning:
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Flera utredningar krävs för att detaljplanen ska kunna säkerställa att det är lämpligt att införa de
nya byggrätter för användning C1B öster om det före detta kommunhuset (samrådsförslaget).
För att användning B ska kunna bedömas lämplig måste en geoteknisk utredning och en
trafikbullerberäkning för prognosår 2040 samt bullerutredning tas fram.
Den tidigare föreslagna byggrätten är nära belägen en kraftig sluttning och ravin vilket kräver
en utförligare geoteknisk undersökning/ utredning. Närheten till riksvägarna medför risker för
störningar från vibrationer och buller från trafik och därför krävs utredningar som klargör hur
gällande miljökvalitetsnormer kan uppfyllas. Detaljplanen ska säkerställa att markens
beskaffenhet är lämplig för exploatering för ny byggnation, att miljökvalitetsnorm med
riktvärdet för vibrationer 0,4 mm/s vägd RMS, inte överskrids och att ljudnivån för buller från
trafik (beräknad med utgångspunkt från prognosår 2040) i princip inte överskrider 60 eller 65
dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsfasad samt 50 dBA ekvivalent ljudnivå respektive 70 dBA
maximal ljudnivå vid uteplatser.
Beträffande det före detta kommunhuset och dess behov av skydd, har användningsbestämmelse B bedömts kunna medföra risk att bli motstridig till skydds- och varsamhetsbestämmelserna och det övergripande syftet. Enligt lagen ska kulturvärden, som har betydelse
från allmän synpunkt, så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada
kulturmiljön. En detaljplan vars planbestämmelser motverkar varandra hindrar att syftet med
planen kan genomföras fullt ut. Sådana planer är i grund och botten olagliga och ska undvikas.
Alternativet hade kunnat vara att precisera ett användningsområde (B1) till den södra
byggnadskroppen som inte i lika hög grad har höga kulturvärden som behöver skyddas. Dock
bedöms denna del bättre lämpad för rum som kan hyras ut.
Hagfors kommun har gjort en sammanvägning mellan intresset för att exploatera området för
bostadsändamål och intresset för att skydda kulturvärdena. Vi bedömer att miljöbalkens kap 3
och plan- och bygglagens kap 2 väger tungt.
-

Företräde bör ges sådan användning som från allmän synpunkt medför god hushållning*.
Inga användningar där människor tillåts vistas stadigvarande (som t ex i bostäder, fritidshus
och vissa typer av vårdlokaler) bedöms vara lämpliga att införa i planen**.
Kulturvärdena har betydelse från allmän synpunkt och ska så långt som möjligt skyddas
mot åtgärder som kan påtagligt skada kulturmiljön. Oavsett om åtgärderna är
bygglovspliktiga eller bygglovsbefriade kan riskmoment inträffa som leder till att
byggnadsdelar förvanskas eller rivs eller att kompletteringar sker som upplevs påtagligt
skada den utvändiga kulturmiljön. ***.

Det finns heller inte något uttalat intresse idag, för att bygga om det före detta kommunhuset
till bostäder eller att bygga nya bostäder på tomten. Användning C1 bedöms ge större
flexibilitet i och med att lokaler kan hyras ut för olika typer av verksamheter och bättre lämpad
för att bevara de höga kulturvärden som har betydelse från allmän synpunkt.
Bakgrundsinformation:
* Lämplighet:
Enligt plan och bygglagen kap 2 Allmänna och enskilda intressen § 2, ska all planläggning
syfta till att markområden används för de ändamål som området är mest lämpat för med hänsyn
till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges sådan användning som från allmän
synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och
vattenområden i 3 kap och 4 kap 1-8 §§ miljöbalken ska tillämpas. Enligt miljöbalken kap 3 §
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6 gäller att fysisk miljö som på grund av sina kulturvärden har betydelse från allmän synpunkt,
ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada kulturmiljön. PBL kap
2 §§ 5 och 6 ska tillämpas i högre utsträckning under det fortsatta planarbetet. Detaljplanen ska
visa och säkerställa att den föreslagna exploateringen inom tomten är lämplig med hänsyn till
människors hälsa och säkerhet, jord- berg-och vattenförhållandena, möjligheterna att förebygga
luftföroreningar och bullerstörningar samt risker för olyckor, översvämning och erosion (PBL
kap 2 § 5). I samband med bearbetningen av planförslaget måste betydligt större hänsyn tas till
tomtplatsens förutsättningar och vad kulturmiljön tål för exploatering och användning, särskilt
med hänsyn till stads- och landskapsbilden, kultur- och naturvärden på platsen och intresset för
en god helhetsverkan (PBL kap 2 § 6).
** Utredningar:
Användningar där människor tillåts vistas stadigvarande, t ex i bostäder, fritidshus och vissa
typer av vårdlokaler, kan inte med säkerhet bedömas lämpliga utan att utförliga undersökningar
och utredningar tas fram.
➔ En geoteknisk utredning och en trafikbullerberäkning för prognosår 2040 samt eventuellt
även en bullerutredning krävs för att kunna ta ställning till om den föreslagna
exploateringen för användning C1B kan bedömas lämplig med hänsyn till tomtplatsens
förutsättningar, människors hälsa och säkerhet och jord- och berg-förhållandena.
➔ Detaljplanen ska kunna säkerställa att miljökvalitetsnorm med riktvärdet för vibrationer
0,4 mm/s vägd RMS, inte överskrids. Om miljökvalitetsnorm med riktvärdet för vibrationer
0,4 mm/s vägd RMS, överskrids bör inga användningar som medger permanentbostäder,
fritidsbostäder och vårdlokaler tillåtas.
➔ Förordningen om trafikbuller (SFS 2015:216) gäller bostäder och innebär att vissa
ljudnivåer ska uppfyllas i fasad och vid uteplatser för att byggnaden ska få lov att
användas för bostäder.
- För bostäder (B) gäller att störningar på grund av buller från trafik inte får överskrida 60
dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsfasad, - eller om lägenheten är mindre än 35 kvm, inte
överskrida 65 dBA ekv ljudnivå vid bostadsfasad. Om ljudnivån överskrids bör minst
hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 55 dBA ekv ljudnivå inte överskrids
vid fasaden och minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA max
ljudnivå inte överskrids mellan kl 22.00 - 06.00 vid fasaden. Buller från vägar bör inte
överskrida 50 dBA ekv ljudnivå samt 70 dBA max ljudnivå vid uteplats.
➔ Byggnadsverkets tekniska egenskaper: Frågan är om det före detta kommunhuset har
erforderliga tekniska och funktionella egenskaper för att gällande krav för bostäder ska
kunna uppfyllas. Användning (B) bostäder kan medföra omfattande krav på åtgärder
(ombyggnad, ändringar och kompletteringar) som kan leda till att påtagligt skada
kulturvärdena.
*** Skyddsbehov:
Exempel på åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljövärdena:
Valet av användning spelar stor roll för vilken exploatering som kan förväntas och som
påtagligt kan skada kulturmiljöns utvändiga miljö. Den publika offentliga karaktären som
utemiljön har idag kan bli svår att behålla om fastigheten byggs om för privata bostadsändamål,
eftersom det kan leda till mer slutna ingärdade gårdsmiljöer. Stadigvarande boendeformer
medför risker för att kulturmiljön som helhet kan överexploateras om mark behöver tas i
anspråk för in- och utfarter, vändplatser, parkering och gästparkering, tillgänglighet,
utrymningsvägar och komplementbyggnader för t ex carportar, garage, cykelförråd, förråd,
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återvinnings/soprum, tvättstugor och postanordningar samt uteplatser och lekplatser m.m. Det
går heller inte att bortse från att användningen bostäder innebär att krav ska uppfyllas, bl a
avseende hälsa och säkerhet (att förhindra uppkomst av störningar genom att uppfylla gällande
miljökvalitetsnormer för luftkvalitet, vibrationer från trafik och ljudnivåer från trafikbuller)
vilket kan medföra omfattande åtgärder, ändringar och kompletteringar såsom ombyggnad,
tilläggsisolering, tätning, nya ytskikt m..m. Beroende på vilken användning som införs kan
brandcellsindelning krävas som innebär att nya väggar uppförs vilket påverkar den öppna
planlösningen. Omfattande ombyggnation kan leda till att den öppna planlösningen och
fasadens uppbyggnad och uttryck förvanskas. De större fönstren eller fönsterpartierna ovanför
entréerna eller den franska balkongen förvanskas, tas bort, byggas för eller sättas igen. Om nya
fönster och karmar sätts in i de ursprungliga karmarna leder det till mindre fönsterglasyta och
dagsljusinfall och utsikt. Tillgänglighetsanpassningar medför i regel ändringar och tillägg för
att få nya hygienutrymmen, kök, förvaringar varvid väggar kan behöva rivas och nya väggar
byggas samt att nya ytskikt kan behöva påföras. För att tillgodose att goda invändiga klimatoch hygienförhållanden krävs åtgärder för våtsäkerhet, ljudnivåer och omfattande schakt för
ventilation, vatten, avlopp, uppvärmning, el, fiber och data m.m. som i värsta fall kan leda till
att de invändiga muralmålningarna förstörs. Det kan även uppkomma önskemål att förbättra
invändig akustik och att installera teknikanläggningar för ljud, bild och media (AV-teknik) som
påverkar befintliga kulturvärden. Krav eller mål för effektivare energihushållning kan medföra
tilläggsisolering, byte av fönster och dörrar samt schakt o dyl för mekanisk ventilation och
värmeåtervinning. Energiförbrukningen kan minskas genom att täta fönster och dörrar, isolera
vindsbjälklaget kraftigare och införa slussar som förhindrar att kall luft dras in i vistelsezoner.
Det är också viktigt att självdragsventilation inte täpps igen eller att ventilation inte stryps.
Annars kan kondens och fukt lätt bildas med mögelpåväxt som följd. Detta måste undvikas
genom rätt utförd självdragsventilation eller mekanisk ventilation.
Den användningsbestämmelse som slutligen väljs ska vara lämplig med hänsyn till följande:
-

-

Att det går att undvika och förebygga risker för störningar från trafikbuller och vibrationer
samt olyckor från farligt godstransporter.
Att inte leda till åtgärder som påtagligt skadar kulturmiljöns värden och kvaliteter. Vissa
åtgärder omfattas av bygglov medans andra är bygglovsbefriade. Vissa verksamheter kan
ha funktionskrav som behöver genomföras för att verksamheten ska kunna bedrivas
effektivt och rationellt, men som leder till att kulturmiljöns värden skadas.
Kommunala målsättningar och strategier som t ex Hagfors kommuns energi- och
klimatplan och Hagforsstrategin kan medföra att avvägningar görs som leder till att
kulturmiljöns värden och kvaliteter skadas påtagligt. Därför bör ett PM-Kulturmiljö
utformas så upplysningar sparas för eftervärlden. Att ta hänsyn till kulturvärdena är ett sätt
att säkerställa en långsiktigt hållbar livsmiljö.

Oavsett om de åtgärder som ska genomföras är bygglovspliktiga eller bygglovsbefriade kan
riskmoment inträffa som leder till att planlösningar fasader och byggnadsdelar förvanskas eller
rivs. Därför är det mycket viktigt att detaljplanen säkerställer behovet av att skydda
kulturmiljöns värden och kvaliteter med erforderliga och tydliga skydds- och
varsamhetsbestämmelser samt att immateriella värden kan säkerställas genom lämplig
utformning av planen.
4.8. LÄMPLIG ANVÄNDNING ÄR C1 samt P/ P-PLATS

●

Användning C1 behålls
Hagfors kommun har gjort ställningstagandet att behålla användningsbestämmelse C1
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preciserad till centrumändamål, dock ej handel.
Till (C) räknas sådan verksamhet som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för
många människor. Exempel på lämpliga centrumverksamheter är kontor, mottagning, ateljé,
studio och liknande, men även lokaler för icke störande hantverk, service, mindre vandrarhem,
hotell, konferensanläggning, kursgård, bibliotek, museum, samlingslokaler, mindre scen,
lokaler för religiösa ändamål, föreningslokaler, vuxenutbildning, lättare former av vård och
hälsovård som gym, fot- och hudvård, frisör, tandläkare, polisstation och liknande.
Bakgrund, motiv:
Förslaget C1 innebär att inga lokaler medges där människor tillåts vistas stadigvarande. Det
medför att ingen geoteknisk utredning, trafikbullerberäkning för prognosår 2040 eller eventuell
bullerutredning behöver tas fram.Användningen bedöms vara den mest lämpliga. Dels med
hänsyn till behovet av att få en flexibel användning och dels för att kulturvärdena så långt som
möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön.
Därmed ökar sannolikheten för att Länsstyrelsen inte finner anledning att ta in planen för
överprövning varvid planen kan vinna laga kraft.
Användning C1 ger breda möjligheter till flexibel användning och bedöms öka möjligheterna
att hyra ut lokaler även på längre sikt. Om det uppstår intresse att bygga om Bågskytten för
bostadsändamål i framtiden får ett nytt planförslag tas fram som prövas. Genomförandetiden
fem (5) år bör kvarstå.
●

Användningsbestämmelse P respektive P-PLATS införs på parkeringen
Hagfors kommun har gjort ställningstagandet att bevara hela den befintliga parkeringsplatsen
ända fram till trädraden med de fem lindarna.
De parkeringsplatser som är belägna inom fastigheten Bågskytten 5:1 (13-15 stycken)
planläggs som användningsområde P för enskild parkering. Infarten och de parkeringsyta inom
fastigheten Grinnemo 1:91 (ca 5 st parkeringsplatser ut mot Klarälvsvägen) planläggs som
allmän platsmark, P-PLATS för allmän parkering. Det är lämpligt att iordningställa två - tre
handikapparkeringsplatser mot norr - inom kvartersmark och allmän platsmark. Hänvisning till
PM-Kulturmiljö Steg 1 och Illustrationskarta.

4.9. NYA BYGGRÄTTER SOM INFÖRS

●

Om- och tillbyggnads möjligheter i anslutning till det före detta kommunhuset
Om framtida behov av förändring uppkommer, t ex mindre tillbyggnader och komplement, bör
det kunna ske på byggnadens östra sida eller södra sida i direkt anslutning till
byggnadskroppen. Därför införs ingen prickmark mellan byggnadens östra fasad och det
befintliga u-stråket respektive mellan byggnadens södra fasad och gångstråket.

●

Nya byggrätter för komplementbyggnader införs
Hagfors kommun har gjort ställningstagandet att specificera två mindre byggrätter för
småskaliga komplementbyggnader. Byggrätterna förläggs i lägen som inte bedöms vara
känsliga för att påtagligt skada befintliga värden och kvaliteter eller så att upplevelsen av den
den synnerligen intressanta helhetsmiljön påverkas negativt. Hagfors kommun har undersökt
flera olika alternativ, placeringar och storlekar. Till slut har vi valt de som bedömts mest
lämpliga och rimliga.
❖ Norr om det före detta kommunhuset, mot angränsande fastighet i tomtens norra del, införs
ingen prickmark och en byggrätt införs som möjliggörs att ett soprum eller liknande ska
kunna uppföras. Byggrätten begränsas till högsta byggnadshöjd 2,5 meter. För att
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säkerställa att eventuell ny byggnad anpassas till den omgivande miljön, framför allt
Bågskytten men även kyrkomiljön och kyrkstallarna införs utformningsbestämmelser (f1).
❖ I norr införs en byggrätt, så nära matargatan som möjligt, men inom befintlig
fastighetsgräns, för komplementbyggnad - carport med 4 stycken platser och tillåten högsta
byggnadshöjd 2,5 meter. Byggrätten placeras mellan entréen in till Bågskytten och det
biotopskyddsområde som trädraden med de 5 lindarna omfattas av. För att säkerställa att
eventuell ny byggnad anpassas till den omgivande miljön, framför allt Bågskytten men
även kyrkomiljön och kyrkstallarna införs utformningsbestämmelser (f1).
❖ I parkmiljöns sydvästra del införs en ny byggrätt för komplementbyggnader, för att
möjliggöra t ex glasskiosk, pergola och likvärdigt. Byggrätten begränsas till en befintlig
trekantig yta mellan befintliga stigar. Tanken är att Hembygdsparken ska kunna berikas
med ytterligare inslag som ger trevliga upplevelser. Med tanke på användningen bör
byggrätten få en friare utformning. Den regleras därför inte med utformningsbestämmelser.
Däremot införs en egenskapsbestämmelse om högsta byggnadshöjd 2,5 meter. Byggrättens
placering ligger mellan hembygdsgårdens östra entré och två befintliga övergångsställen
nära vägkorsningen. Det bör vara möjligt att anlägga en ny gång- och cykelväg som
ansluter till trottoaren, övergångsställena och hembygdsgårdens östra entré.
Hänvisning till PM-Kulturmiljö, Steg 1, illustrationskarta och plankarta.
Bakgrund, motiv:
Värmlands Museum har bedömt att det före detta kommunhuset har höga kulturhistoriska och
arkitektoniska värden som har betydelse från allmän synpunkt. Därför ska kulturvärdena
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada kulturmiljön (d.v.s. det före detta kommunhuset
och dess närmast framförvarande platsbildning). Skydd bör införas så att ändringar som
riskerar att reducera byggnadens yttre form och inre rumslighet inte sker. Skyddsbestämmelse
q1 har införts för att främst skydda det före detta kommunhusets offentliga delar som främst
synliggörs i västra och norra fasaderna: Rumsindelning och öppna rumsliga samband mellan
entré, nedre och övre hall, trappa, sessionssal och mötesrum ska bevaras (q1). I byggnadens
östra fasad och södra fasad synliggörs inte de höga värdena i lika hög utsträckning och har
bedömts lämpliga för tillbyggnader och komplement om behov av förändringar uppkommer i
framtiden.
På västra sidan om det före detta kommunhuset bör utgångspunkten däremot vara att skydda
värden och kvaliteter så långt som möjligt mot åtgärder som kan påtagligt skada kulturmiljön.
Exempel på värden och kvaliteter är den framförvarande öppna platsbildningen med skulpturer
och parkinslag t ex den enkelsidiga allén med fem lindar, gräsmattor, träd, buskar och rabatter
och ett flertal gångstigar samt platser med sittbänkar. Den utvändiga parkmiljö ingår i den så
kallade Hembygdsparken och har samband till omgivande parkeringsplatser, trottoarer,
övergångsställen och kyrka, kyrkstallar/hembygdsgård och centrummiljö.
De nya byggrätternas placeringar bedöms inte föranleda att kompletterande utredningar tas
fram (geoteknisk utredning eller trafikbullerberäkning för prognosår 2040 eller eventuell
bullerutredning).
4.10. ÖVRIG UTFORMNING
Trafiksäkerhetsaspekter längs vägområdena (väg 62/932) beaktas enligt följande

Trafikverket anger att vid planering av bebyggelse intill vägar behöver hänsyn tas till
trafiksäkerhetsaspekter. Flera avstånd behöver beaktas däribland vägområde, säkerhetszon
och tillståndspliktig zon/byggnadsfri zon. Trafikverket anger att inom ramen för prövningen av
detaljplanen anser Trafikverket generellt att ett motsvarande avstånd, d.v.s. 12 meter
byggnadsfri zon skall upprätthållas mot vägområde.
Vägområde:
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Inom vägområde (körbana o tillhörande sidoområde med diken och slänter) får inga
byggnader eller andra anläggningar uppföras utan Trafikverkets särskilda tillstånd.
Säkerhetszon:
Säkerhetszonen bestäms av vägens sidoområdesutformning, den aktuella hastighetsbegränsingen och trafikmängd. Området utanför körbanan ska vara fritt från fysiska hinder i
form av fasta oeftergivliga föremål, om inte ett räcke eller motsvarande skyddar mot
påkörning.
Tillståndspliktig/byggnadsfri zon:
Den tillståndspliktiga zon som finns längs allmänna vägar omfattar 12 meter beräknat från
vägområdet. Inom detta område skall det så långt som möjligt inte finnas byggnader eller
andra anordningar som kan äventyra trafiksäkerheten enligt § 47 i väglagen.
Tillståndspliktig/byggnadsfri zon
En tillståndspliktig/byggnadsfri zon om ca 12 meter bör säkerställas parallellt med
Klarälvsvägen (riksväg 62) och vägen till Byn (länsväg 932). Inom denna zon ska så långt som
möjligt inte finnas byggnader eller andra anordningar som kan äventyra trafiksäkerheten enligt
47 § väglagen.
Den allmänna platsmarken PARK förses med en 12 meter bred zon som motsvarar
hinderfri/byggnadsfri zon enligt Trafikverkets rekommendationer. Inom zonen införs
egenskapsbestämmelser prickmark och skyddszon 1 (skydd mot spridning av brandfarlig
vätska) samt skyddszon 2 (att anläggningar eller andra konstruktioner som kan inverka menligt
på trafiksäkerheten på riksväg 62 inte får utföras) fram till angränsande fastighet Grinnemo
1.296 (Ekshärads församlings parkering).
Skulpturen Bågskytten:
Idag finns den befintliga skulpturen Bågskytten placerad nära vägarna. Det innebär att platsen
inte ska förses med sittbänkar.
Utfartsförbud
Utfartsförbud införs på plankartan i linje som motsvarar befintlig kantsten mellan vägområde
(Klarälvsvägen) och infart/p-plats (allmän platsmark) respektive vägområde och parkmark
fram till korsningen. I planbeskrivningen anges att i övrigt gäller, enligt väglagens § 39, att det
krävs tillstånd från väghållaren (Trafikverket) för att ansluta ny utfart till allmän väg.
●

Planområdesgränsen flyttas

Hagfors kommun föreslår att planområdesgränsen flyttas så den förläggs i linje med befintlig
fastighetsgräns mot Grinnemo 1:296, istället för att som i samrådshandlingen överensstämma
med den angränsande planens planområdesgräns.
Motsvarande område i angränsande gällande plan utgår när den nya detaljplan vinner laga
kraft. Åtgärden medför att inga fastighetsregleringar behövs.
●

U-stråk för ledningar

Det stråk med befintlig underjordisk avloppsledning (beläget under en liten del av Ekshärads
församlings parkering) tas med inom planområdet. Egenskapsbestämmelse lika övrigt u-stråk
införs (prickmark och administrativ bestämmelse för u-stråk): Området ska vara tillgängligt för
allmännyttiga underjordiska ledningar.
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Utrymningsvägar runt byggnaden ska hållas fria från hinder

Egenskapsbestämmelse (b) införs för att säkerställa att mark för utrymningsvägar hålls fria från
hinder runt det före detta kommunhuset.
●

Byggnad ska förses med friskluftsintag

Egenskapsbestämmelse (b) införs att friskluftsintag ska finnas och vara placerade på
byggnadens tak eller fasad mot öster.
●

Användningsbestämmelse för VÄG.

Användningsbestämmelse benämnd GATA ersätts med VÄG.
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Illustrationskarta redovisas separat i större format.
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Steg 6 - Kulturmiljövård
Upplysningar om kulturmiljön bedöms viktiga då de bidrar till helhetsupplevelsen och bör därför
bevaras till eftervärlden. Den främsta anledningen är det före detta kommunhusets betydelsefulla
roll som samhällsbärande funktion samt de kulturhistoriska, sociala och konstnärliga värdena.
Fråga om byggnadsminne
Värmlands Museum nya värdering tyder på att det kan finnas förutsättningar för en byggnadsminnesförklaring, om en ny fråga väcks av allmänheten och om fastighetsägaren går med på detta.
Byggnader som bedöms vara särskilt värdefulla, beaktansvärda, bevaransvärda eller synnerligen
intressanta, bedöms ge fastighetsägaren möjlighet att ansöka om regionala kulturmiljövårdsbidrag.
En förutsättning är i regel att objektet omfattas av en detaljplan med skyddsbestämmelser (q, r).
Bidraget är till för att stödja varsamt underhåll och uppmuntrar att kulturhistoriskt värdefulla
byggnader. Förvanskade byggnadsdelar kan restaureras till ursprungligt skick eller ersättas med nya
i utförande lika original utförandet. I detta fall skulle en byggnadsminnesförklaring kunna öppna
upp för kulturmiljövårdsbidrag för att restaurera byggnaden, så att entrédörrar och takbeläggning
kan återställas till ursprungligt utförande.
Hagfors kommun undrar om den nya detaljplanen skulle kunna uppfylla de grundläggande kraven
för att få en ansökan om kulturmiljövårdsbidrag beviljad? Vi ser därför fram emot att få
information om detta inför den fortsatta handläggningen av planen.
Tidigare ärendehistorik - Sammanfattning
Länsstyrelsens beslut 2007-12-12 (FRM-akt: 1783-P97/8) (Se bifogad bilaga 1 nedan)
Fastigheten Bågskytten omfattas av Länsstyrelsens beslut enligt lagen (1988:950) daterat
2007-12-12 (FRM-akt: 1783-P97/8), i vilket Länsstyrelsen beslutat att inte bifalla
(sockengruppens) begäran om om byggnadsminnesförklaring av det f.d. kommunalhuset i
Ekshärad.
Skälen för beslutet att inte ge bifall uppges vara:
-

-

att enligt 3 kap 1 § kulturminneslagen får enbart en byggnad som är synnerligen märklig
genom sitt kulturhistoriska värde eller ingår i ett kulturhistoriskt synnerligen märkligt
bebyggelseområde förklaras som byggnadsminne av Länsstyrelsen, samt
att det av 3 kap 19 § kulturminneslagen framgår att Länsstyrelsens beslut att inte förklara en
byggnad som byggnadsminne endast får överklagas av Riksantikvarieämbetet.
att man finner, att det juridiska skydd kulturvärdena i byggnaden motiverar kan tillgodoses
genom kommunal planläggning och tillståndsprövning enligt plan- och bygglagen.

Beslutet har bl a sin grund i att kunskapsunderlaget var bristfälligt år 2007 kring efterkrigstidens
bebyggelse i länet. Frågan om byggnadsminnesförklaring kommer ursprungligen från
sockengruppen i Ekshärad.
Hagfors kommuns beslut § 116, 2007-10-16 (Se bifogad bilaga 2 nedan)
Kommunstyrelsen svarar på Länsstyrelsens remiss enligt följande: “Kommunen anser det viktigt
för en byggnad att det finns verksamheter i den. Att en byggnad liknande “kommunhuset” med
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åren varsamt förändras och anpassas till nya verksamheter får ses som positivt. Om den även kan
generera hyresintäkter så kan detta vara en grundplåt för drift och underhåll av byggnaden”.
Länsstyrelsens remiss daterad 2007-08-29 (Se bifogad bilaga 3 nedan)
I en remiss daterad 2007-08-29 anger Länsstyrelsen att det är vanskligt att bedöma om Ekshärads
f.d. kommunalhus är bärare av synnerligen höga kulturhistoriska värden, och ber därför kommunen
att yttra sig i frågan hur man ser på en byggnadsminnesförklaring och om det är aktuellt.
Värmlands Museums yttrande daterat 2005-06-23 (Se bifogad bilaga 4 nedan)
Värmlands Museum svarade med ett yttrande daterat 2005-06-23, efter att man besökt byggnaden
på plats. I yttrandet beskrivs byggnadens och platsens arkitektoniska och kulturhistoriska värden
utförligt.
Planuppdrag § 6 2013-01-31 (Se separat beslut)
Samhällsbyggnadsutskottet gav planuppdrag i § 6, 2013-01-31 för att påbörja arbete att upprätta ett
nytt förslag till detaljplan för fastigheten. Hagfors kommuns hållning i frågan vid denna tidpunkt är
(med hänsyn till Länsstyrelsens remiss, kommunstyrelsens svar och Länsstyrelsens beslut/FRM-akt
1783-P97/8), att införa flexibla användningsmöjligheter för att minimera risker för att byggnaden
står tom i framtiden. Det bedömdes inte vara aktuellt att införa skyddsbestämmelserna Förbud mot
förvanskning och Förbud mot rivning.
Planarbetet nedprioriterades och återupptogs igen år 2019. Hagfors kommun har uttalat ett
önskemål att pröva användningsbestämmelserna C centrumändamål och B bostäder.
Beslut om samråd § 79, 2019-09-03. (Se separat beslut)
Samråd har skett under tiden 2019-10-02 - 2019-10-23.
Hänvisning till samrådsredogörelse.

Hagfors kommun

Bifogad bilaga 1.

Titel på dokumentet

61

Hagfors kommun

Titel på dokumentet

62

Hagfors kommun

Titel på dokumentet

63

Hagfors kommun

Bifogad bilaga 2

Titel på dokumentet

64

Hagfors kommun

Titel på dokumentet

65

Hagfors kommun

Titel på dokumentet

66

Hagfors kommun

Titel på dokumentet

67

Hagfors kommun

Bifogad bilaga 3

Titel på dokumentet

68

Hagfors kommun

Titel på dokumentet

69

Hagfors kommun

Bifogad bilaga 4

Titel på dokumentet

70

Hagfors kommun

Titel på dokumentet

71

Hagfors kommun

Titel på dokumentet

Länsstyrelsens regionala kulturmiljöprogram Ditt Värmland

72

Hagfors kommun

Titel på dokumentet

73

Hagfors kommun

-------

Titel på dokumentet

74

