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 ANSLAG/BEVIS 

  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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§ 6 - Anmälan om jäv  
Ingen ledamot anmäler jäv. 
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Dnr MB/2021:13 

§ 7 - Verksamhets- och budgetuppföljning miljö- och 
byggavdelningen, januari-februari år 2021  
Underskott utgörs i huvudsak av lägre intäkter. 

Handlingar i ärendet 

Verksamhets- och budgetuppföljning januari-februari. 
Miljö- och byggavdelningens skrivelse 2021-03-11. 

Beslut 

Rapporten godkänns. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
 
  



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 6/13 

  

2021-03-18 

 

  

Miljö- och byggnämnd  
  
  
  

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Dnr MB/2021:10 

§ 8 - Årsredovisning/verksamhetsberättelse 2020  
Miljö- och byggavdelningen har upprättat förslag till 
årsredovisning/verksamhetsberättelse för år 2020. 

Handlingar i ärendet 

Miljö- och byggavdelningens årsredovisning/verksamhetsberättelse för år 2020. 
Miljö- och byggavdelningens skrivelse 2021-03-11. 

Beslut 

Nämnden godkänner miljö- och byggavdelningens 
årsredovisning/verksamhetsberättelse för år 2020. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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Dnr MB/2021:9 

§ 9 - Kontrollplan för livsmedelskontrollen i Hagfors 
kommun 2021-2023  
Miljö- och byggavdelningen har arbetat fram en kontrollplan för hur 
livsmedelskontrollen i kommunen bör se ut. 

Handlingar i ärendet 

Kontrollplan för livsmedelskontrollen i Hagfors kommun 2021-2023. 
Tillsynsplan. 
Tillsynsplanering. 
Miljö- och byggavdelningens skrivelse 2021-03-11. 

Beslut 

Nämnden antar ”Kontrollplan för livsmedelskontroll i Hagfors kommun”. 
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Dnr MB/2021:12 

§ 10 - Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus, Torsby 1:229  
Per Olov Larsson har kommit in med en ansökan om bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus med integrerat garage på fastigheten Torsby 1:229. 
 
Planförhållanden 

I den kommunomfattande översiktsplanen, Översiktsplan 2000 som antogs av 
kommunfullmäktige 2002-02-26, är området upptaget som trafiknära landsbygd. 
Området är inte detaljplanelagt. Strandskyddsdispens är beviljad. 
 
Yttrande  
Berörda grannar har getts tillfälle att yttra sig. Inga invändningar har framförts. 

Handlingar i ärendet 

Ansökan 2021-02-18. 

Situationsplan 2021-02-18.  

Rivningsplan/inventering rivningsmaterial 2021-02-18. 

Planritning 2021-02-18. 

Fasadritningar 2021-02-18. 

Miljö- och byggavdelningens skrivelse 2021-03-11. 

Beslut 

Med stöd av plan- och bygglagen kapitel 9 § 31 beviljas bygglov för nybyggnad 
av enbostadshus med integrerat garage på fastigheten Torsby 1:229. Rivningslov 
för rivning av befintligt hus beviljas samtidigt. 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig 
godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig: Gunnar Lundqvist. 

 
Den kontrollansvariga är certifierat kontrollansvarig enligt gällande plan- och 
bygglagen.   

 
Avgiften för bygglovet är 20 800 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige).  
 
Beslutet kan överklagas 

 
Allmänna regler: 

Om avlopp skall anordnas och/eller jord/bergvärme skall installeras ska tillstånd 
sökas hos miljö- och byggnämnden. 

 
Upplysningar om beslutet 
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Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnämnden lämnat ett startbesked 
enligt plan- och bygglagen kapitel 10, § 3.  

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Härmed kallas ni till tekniskt samråd. 
Kontakta miljö- och byggavdelningen för att boka en tid som passar er.  

Om samrådet försenas på grund av att handlingar inte tagits fram riskerar också 
byggstarten att försenas. 

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt plan- och 
bygglagen kapitel 10, § 4.   

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som 
beslutet vinner laga kraft enligt plan- och bygglagen kapitel 9, § 43.   

Du bör inte börja bygga förrän besvärstiden gått ut, eftersom beslutet kan 
överklagas. Beslutet kan överklagas inom fyra veckor. Ett beslut som vunnit laga 
kraft kan inte längre överklagas.   

Byggherren skall lämna förslag till kontrollplan senast vid tekniskt samrådet. 

 
Krav på sökandens redovisning i samband med tekniskt samrådet: 

Innan samråd kan hållas skall byggherren (sökanden) ta fram handlingar m.m. 
enligt nedan: 

Redogöra för val av konstruktioner (utifrån beräkningar av bärförmåga och 
stadga). 

Redogöra för värme och ventilation (hälsa och hygien). 

Redovisa i förekommande fall eldstäder och rökkanaler (t ex typgodkännande och 
miljögodkännande). 

Redovisa hur vattenförsörjningen kommer att anordnas, och hur omhändertagande 
av spillvatten samt dagvatten kommer att lösas. 
 
Beslutet skickas till: 
Sökande 
 
Bifogas: 
Handlingar i ärendet 
Hur man överklagar 
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Dnr MB/2021:11 

§ 11 - Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus, Sunnemo 5:1  
Jonas Claesson har kommit in med en ansökan om förhandsbesked för nybyggnad 
av enbostadshus på fastigheten Sunnemo 5:1.  
 
Planförhållanden 

I den kommunomfattande översiktsplanen, Översiktsplan 2000 som antogs av 
kommunfullmäktige 2002-02-26, är området upptaget som trafiknära landsbygd. 
Området är inte detaljplanelagt. 

Yttrande  
Berörda grannar har getts tillfälle att yttra sig. Inga invändningar har framförts. 

Handlingar i ärendet 

Ansökan 2020-11-30. 

Situationsplan 2021-01-28. 

Miljö- och byggavdelningens skrivelse 2021-03-11. 

Beslut 

Med stöd av plan- och bygglagen kapitel 9 § 17 beviljas förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Sunnemo 5:1. 

Avgiften för bygglovet är 5 007 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). 
  
Beslutet kan överklagas 
 
Allmänna regler: 

Om avlopp skall anordnas skall tillstånd sökas hos miljö- och byggnämnden. 
(Kapitel 9 § 6 miljöbalken). 

Upplysningar om beslutet 

Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter 
det att beslutet om förhandsbesked vann laga kraft. 

Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas. 

Detta förhandsbesked som är bindande innebär att ett bostadshus får byggas på 
den plats och till den storlek som angivits i ansökan. Notera att byggnadens 
utformning inte har prövats i förhandsbeskedet utan kommer att prövas i 
kommande bygglovsprövning. Markens stabilitet har eller inte granskats ännu 
utan kommer att utredas i bygglovsprocessen. Miljö- och byggavdelningen har 
noterat slänten som är belägen med början ca 20 eter från den tänkta 
lokaliseringen. Slänten inte är upptagen i de karteringar av markstabilitet som 
MSB har låtit utföra i Hagfors kommun. Men notera att en slänt kan vara ostabil 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 11/13 

  

2021-03-18 

 

  

Miljö- och byggnämnd  
  
  
  

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

trots det och den frågan måste utredas genom geoteknisk undersökning som en 
del av prövningen av ett framtida startbesked. 

Beslutet skickas till: 
Sökande 
Bifogas: 
Handlingar i ärendet 
Hur man överklagar 
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Dnr MB/2021:2 

§ 12 - Delegeringsbeslut  
Delegeringsbeslut nr 2021/2- 5 till och med nr 2021/2-11, delegeringsbeslut nr 
2021-1 räddningstjänsten, delegeringsbeslut bygglov 2021-01-13 – 2021-03-09, 
samt delegeringsbeslut miljö- och hälsoskydd 2021-01-22 – 2021-03-04. 

Handlingar i ärendet 

Delegeringslista 2021-03-10. 
Delegeringslista räddningstjänsten 2021-02-01. 
Delegeringslista bygglov 2021-03-09. 
Delegeringslista miljö- och hälsoskydd 2021-03-09. 

Beslut 

Nämnden godkänner redovisningen av ovan nämnda delegeringsbeslut. 
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Dnr MB/2021:4 

§ 13 - För nämndens kännedom  
Länsstyrelsens beslut gällande klagomål om störningar till följd av utsläpp till luft 
och buller m m, Bergsäng 1:98. Dnr 2020/30-23. 

Länsstyrelsens beslut angående anmälan om uppförande av växthus på 
fastigheterna Odlaren 8 och Hagfors 2:49. Dnr 2021:4-4. 

Åklagarmyndighetens underrättelse om beslut – nedlagd förundersökning 
gällande brott mot områdesskydd 2017-06-28. Dnr 2017-92. 

Beslut 

Nämnden godkänner redovisningen. 

 
 
 

 
 


