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Dnr  

§ 35 - Anmälan om jäv  
Ingen ledamot anmäler jäv. 
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Dnr MB/2022:40 

§ 36 - Verksamhets- och budgetuppföljning miljö- och 
byggkontoret, januari - september år 2022  
Verksamheten följer plan men är fortsatt underbemannad. På miljö- och 
hälsoskydd är verksamheten även fortsatt underbemannad på grund av 
tjänstledigheter. Underbemanningen syns också som ett överskott mot budget i 
den ekonomiska redovisningen.  
 
Under perioden januari t o m september har det till miljö- hälsoskydd och 
livsmedel inkommit 135 anmälningar och 52 ansökningar samt 103 
tillsynsärenden. Verksamheten har 53 pågående klagomålsärenden. 
  
Vidare har 92 bygglovsansökningar och 46 anmälningar inkommit samt 
ansökningar om 11 strandskyddsdispens. 
Inom Alkohol och tobak har 9 inspektioner genomförts under perioden och utöver 
dessa har 33 ärenden eller anmälningar inkommit. 1 ärende med 13 st Inre tillsyn. 

Handlingar i ärendet 

Verksamhets- och budgetuppföljning 2022-10-11. 
Miljö- och byggkontorets skrivelse 2022-10-13. 

Beslut 

Rapporten godkänns. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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Dnr MB/2022:39 

§ 37 - Revidering av delegeringsordning för miljö- och 
byggnämnden, allmän del  
Den 1 augusti trädde en ny lag ikraft, Lag om tobaksfria nikotinprodukter 
(2022:1257). Kommunen har enligt 17, 24 och 25 §§ i denna lagstiftning ansvar 
för handläggning för anmälan och tillsyn av försäljning av tobaksfria 
nikotinprodukter till konsumenter. Miljö- och byggnämnden har tidigare i år 
tilldelats ansvar för det nya tillsynsområdet från kommunfullmäktige. På grund av 
detta behöver även delegering till alkoholhandläggaren ske för att handläggning 
och tillsyn ska kunna utföras. Justeringar i delegering har även skett för de andra 
tillsynsområdena. 
 
Den reviderade delegeringsordningen ska börja gälla från och med 1 november 
2022. 

Handlingar i ärendet 

Förslag till delegeringsordning för miljö- och byggnämnden, allmän del. 
Miljö- och byggkontorets skrivelse 2022-10-12. 

Beslut 

Miljö- byggnämnden fastställer förslaget till delegeringsordning för miljö- och 
byggnämnden, allmän del, att gälla från och med 2022-11-01. 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 2021-09-16 § 42 delegeringsordning miljö- och 
byggnämnden, allmän del, upphör att gälla. 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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Dnr MB/2022:38 

§ 38 - Ansökan om strandskyddsdispens för 
tillbyggnad av fritidshus, Gustavaskogen 2:24  
Ulf Golka ansöker om strandskyddsdispens för att bygga till ett uterum samt ett 
extra rum till den befintliga huvudbyggnaden inom fastigheten Gustavaskogen 
2:24. Tillbyggnaden kommer att få en sammanlagd area på 23,5 m². 
Strandskyddet i området är 100 meter. Miljö- och byggkontoret, Ulrika Fahlstad 
och Maria Högberg-Hallberg, inspekterade platsen 2022-10-03. 

Plan- och fastighetsförhållanden: 

Området omfattas av särskilda områdesbestämmelser med utökad bygglovsplikt 
för område vid Gustav Adolfs kyrka. 1990-11-05.  

Bedömning: 

På platsen finns idag ett fritidshus på ca 70 m². Fritidshuset är placerat ca 15 
meter från strandlinjen. Sökanden vill bygga ut fritidshuset med ytterligare 23,5 
m². Miljö- och byggnämnden bedömer att huvudbyggnaden är placerad med 
direkt närhet till strandlinjen vilket redan idag ger ett privatiserat intryck. Den 
sökta åtgärden motverkar inte strandskyddets syften då området redan är 
ianspråktaget och den planerade åtgärden ryms inom befintlig hemfridszon. 
Påverkan på växt- och djurliv bedöms vara försumbar. 

Handlingar i ärendet 

Ansökan 2022-09-13. 
Situationsplan 2022-09-13. 
Fotografier 2022-09-13 och 2022-10-03. 
Miljö- och byggkontorets skrivelse 2022-10-13. 

Beslut 

Med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808) kapitel 7, § 18c punkt 1beviljas 
strandskyddsdispens för sökt åtgärd. Avgift för prövningen av dispensärendet är 
4 400 kronor i enlighet med kommunfullmäktiges taxa 2015-10-26, § 79. Faktura 
skickas separat. 
 
Giltighetstid: 
Enligt lag upphör detta beslut att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år 
eller inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 kap. 
18 h § miljöbalken). 
 
Beslutet kan överklagas. 
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Information: 
Länsstyrelsen i Värmland kan överpröva beslutet om strandskyddsdispens. Tiden 
för överprövning – tre veckor – räknas från den dag dispensbeslutet kommit in till 
länsstyrelsen i Värmland.  
 
Bygglov eller marklov kan krävas. Arbete i vatten kan också kräva anmälan till 
länsstyrelsen alternativt tillstånd för vattenverksamhet. Kontakta därför 
länsstyrelsen om du ska utföra åtgärder i vattenområden.  
 
För att utföra ett planerat arbete som beviljats strandskyddsdispens ska man ha 
mark- och vattenägarens tillstånd. Prövningen av strandskyddsdispens görs endast 
mot allmänna intressen i strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller 
fastighetsägaren uppmanas att själv informera grannar m.fl. som kan beröras av 
åtgärden. 
 
Beslutet skickas till: 
Sökande 
Länsstyrelsen i Värmland, 651 86 Karlstad 
 
Bifogas: 
Hur man överklagar 
Handlingar i ärendet 
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Dnr MB/2022:35 

§ 39 - Ansökan om strandskyddsdispens för flytt av 
lekstuga, Gustavaskogen 1:107  
Karin Eklund ansökte 2020-09-22 om strandskyddsdispens för en befintlig 
lekstuga på fastigheten Gustavaskogen 1:56. Gustavaskogen 1:56 ligger i direkt 
anslutning till fastigheten Gustavaskogen1:107 där sökanden har sitt sommarhus. 
Ansökan avslogs av miljö- och byggnämnden, Hagfors kommun och 
överklagades till länsstyrelsen som också avslog ansökan. Ärendet överklagades 
till mark- och miljödomstolen som i dom M 2761-21 från 2022-01-31 fastslår ett 
avslag. Ärendet medges inte prövningstillstånd i mark- och miljööverdomstolen.  

I avslaget från miljö- och byggnämnden 2020-11-19 konstateras hela fastigheten 
Gustavaskogen 1:107 utgöra etablerad hemfridszon och vara ianspråktagen på ett 
sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Sökande 
konstateras i utlåtandet ha flera möjligheter att placera lekstugan inom den 
befintliga hemfridszonen på Gustavaskogen 1:107 utan negativ påverkan på 
allmänhetens tillträde till stranden istället för den nuvarande placeringen inom 
fastigheten Gustavaskogen 1:56 vilken bedöms vara utanför hemfridszonen.  

Karin Eklund söker nu strandskyddsdispens för att flytta lekstugan till en tänkt 
placering enligt bifogade handlingar inom fastigheten Gustavaskogen 1:107. 
Byggnaden har en area på 8 m². Strandskyddet i området är 100 meter. 

Miljö- och byggkontoret, Ulrika Fahlstad och Maria Högberg-Hallberg 
inspekterade platsen 2022-09-12.  

Plan- och fastighetsförhållanden: 

Området omfattas av sammanhållen bebyggelse.  

Bedömning: 

Karin Eklund menar att den tänkta placeringen av lekstugan hamnar inom det 
område som rean är ianspråktaget på så sätt att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften. Miljö- och byggnämnden bedömer att fastigheten är 
ianspråktagen i den utsträckningen att fastighetsgränsen också markerar 
tomtplatsavgränsning och att hela fastigheten utgör hemfridszon. Den sökta 
åtgärden motverkar inte strandskyddets syften. Området är redan ianspråktaget 
och den planerade åtgärden ryms inom befintlig hemfridszon. Påverkan på växt- 
och djurliv bedöms vara försumbar. 

Handlingar i ärendet 

Ansökan 2022-09-23. 
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Situationsplan 2022-09-23. 
Fotografier 2022-09-23. 
Miljö- och byggkontorets skrivelse 2022-10-13. 

Beslut 

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

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

Giltighetstid: 

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

Beslutet kan överklagas. 

Information: 

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

Bygglov eller marklov kan krävas. Arbete i vatten kan också kräva anmälan till 
länsstyrelsen alternativt tillstånd för vattenverksamhet. Kontakta därför 
länsstyrelsen om du ska utföra åtgärder i vattenområden.  

För att utföra ett planerat arbete som beviljats strandskyddsdispens ska man ha 
mark- och vattenägarens tillstånd. Prövningen av strandskyddsdispens görs endast 
mot allmänna intressen i strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller 
fastighetsägaren uppmanas att själv informera grannar m.fl. som kan beröras av 
åtgärden. 

Beslutet skickas till: 
Sökande 
Länsstyrelsen i Värmland, 651 86 Karlstad 
 
Bifogas: 
Hur man överklagar  
Handlingar i ärendet 
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Dnr MB/2022:32 

§ 40 - Ansökan om strandskyddsdispens för 
nybyggnad av pumphus för råvattenledning till 
metanolfabrik, Uddeholm 18:49  
Värmlands Metanol AB ansökte om strandskyddsdispens för pumphus redan 2016 
och miljö- och byggnämnden beviljade ansökan 2016-04-28. Då 
VärmlandsMetanol AB inte ansökte om bygglov inom två år upphörde beslutet 
om strandskyddsdispens från 2016 att gälla. 2020-08-20 lämnades en ny ansökan 
om dispens från bestämmelserna om strandskydd in för samma åtgärd, nybyggnad 
av pumphus på fastigheten Uddeholm 18:49. Ärendet beslutades i miljö- och 
byggnämndens sammanträde 2020-09-24 då en dispens medgavs för den tänkta 
åtgärden. Då projektet försenats har inte heller den här gången bygglov sökts för 
den tänkta åtgärden och då två år passerat är dispensen inte längre giltig.  

Projektet fortskrider dock och Värmlandsmetanol har via Lena Sonebrink lämnat 
in en ny ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna på lika 
förutsättningar som vid de tidigare ansökningarna. 

Det tänkta pumphuset kommer att få en area på 36 m² och placeras cirka 15 meter 
från strandkanten. Strandskyddet i området är 200 meter. Miljö- och 
byggavdelningen, Tihomir Jerkovic inspekterade platsen 2016-03-29. Som 
särskilda skäl för att bevilja strandskyddsdispens anger sökanden enligt 
miljöbalken kapitel 7, § 18 c, punkt 3, 5 och 6 att råvattentillförsel är en 
förutsättning för att kunna bedriva metanolfabriken. Fabrikens uppförande är både 
ett angeläget riksintresse och ett allmänt intresse samt att pumphuset för sin 
funktion måste lokaliseras nära strandkanten. 

Plan- och fastighetsförhållanden: 

Området omfattas av områdesbestämmelse för Uddeholm. I området finns RAÄ 
Fornlämningar (FMIS) punkt samt att området är upptaget som Riksintresse för 
kulturmiljövård och friluftsliv enligt miljöbalken kapitel 3. 

Bedömning: 

Den sökta åtgärden bedöms inte motverka allmänhetens tillträde till stranden. 
Platsen är vald med hänsyn att ändamålet ska kunna uppnås och att växt- och 
djurliv påverkas minimalt. Området har under lång tid varit utpräglad 
jordbruksmark. Byggnaden kommer att smälta in bra i landskapsbilden. 

Handlingar i ärendet 

Ansökan 2022-08-22. 
Situationsplan 2022-08-22. 
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Fotografier 2022-08-22. 
Miljö- och byggkontorets skrivelse 2022-10-13. 

Beslut 

Med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808) kapitel 7, § 18c punkt 3,5 och 6 beviljas 
strandskyddsdispens för sökt åtgärd.  

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

Giltighetstid: 

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

Beslutet kan överklagas. 

Information: 

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

Bygglov eller marklov kan krävas. Arbete i vatten kan också kräva anmälan till 
länsstyrelsen alternativt tillstånd för vattenverksamhet. Kontakta därför 
länsstyrelsen om du ska utföra åtgärder i vattenområden. 

För att utföra ett planerat arbete som beviljats strandskyddsdispens ska man ha 
mark- och vattenägarens tillstånd. Prövningen av strandskyddsdispens görs endast 
mot allmänna intressen i strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller 
fastighetsägaren uppmanas att själv informera grannar m.fl. som kan beröras av 
åtgärden. 

Beslutet skickas till: 
VärmlandsMetanol Aktiebolag, Box 61, 68322 Hagfors  
Länsstyrelsen i Värmland, 651 86 Karlstad 
 
Bifogas:Hur man överklagar 
Handlingar i ärendet 
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Dnr MB/2022:33 

§ 41 - Ansökan om strandskyddsdispens för 
gäststuga, Duvenäs 1:121  
Ingrid Iréne Kvarnström ansöker om strandskyddsdispens för gäststuga på 
fastigheten Duvenäs 1:121. Byggnaden kommer att få en area på 11,5 m² 
inklusive verandan (9 m² utan veranda). Strandskyddet i området är 100 meter.  

Plan- och fastighetsförhållanden: 

Området omfattas av Hagfors kommuns LIS-plan antagen 2014-05-09. 

Bedömning: Fastigheten ligger i ett fritidshusområde som omfattas av LIS-plan 
för bostäder. Området består av skogsmark med hög andel av tall. Den väg som 
leder in i fritidshusområdet passerar mellan fastigheten Duvenäs 1:121 och sjön 
Skärgen.  

Gäststugan är en befintlig lekstuga som sökanden vill flytta från sin 
permanentbostad till Duvenäs 1:121. Lekstugan är rödmålad och kommer därför 
att smälta bra in i tomtbilden eftersom huvudbyggnaden också är rödmålad.  

Miljö- och byggnämnden gör bedömningen att hela fastigheten utgörs av 
hemfridszon och redan är ianspråktagen. Gäststugan kommer att placeras 5 meter 
från fastighetsgränsen och innebär därmed ingen utvidgning av hemfridszonen. 
Den del av fastigheten som lekstugan placeras på gränsar till en vändplan som är 
tillgänglig för allmänheten. Miljö- och byggnämnden bedömer att påverkan på 
natur- och djurliv är försumbar.  

Handlingar i ärendet 

Ansökan 2022-08-23. 
Situationsplan 2022-08-23. 
Fotografier 2022-08-23. 
Komplettering med måttangivelser 2022-09-06. 
Miljö- och byggkontorets skrivelse 2022-10-13. 

Beslut 

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

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

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

Beslutet skickas till: 
Sökande 
Länsstyrelsen i Värmland, 651 86 Karlstad 
 
Bifogas: 
Hur man överklagar 
Handlingar i ärendet 
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Dnr MB/2022:34 

§ 42 - Ansökan om strandskyddsdispens för 
uppförande av två tältbyggnader, Mjönäs 1:120  
Mark van Rijssen ansöker om strandskyddsdispens för uppförande av två 
tältbyggnader inom fastigheten Mjönäs 1:120. Sökanden har för avsikt att uppföra 
två canvas tält med träram placerade på en plattform av trä. Tälten har en storlek 
av 4 gånger 4 meter. Träplattformens mått är 4 gånger 7 meter.  

De två canvastälten har en sammanlagd area på 32 m² Den totala ytan inkluderat 
träplattformen är 56 m². Strandskyddet i området är 100 meter. Miljö- och 
byggkontoret, Ulrika Fahlstad och Maria Högberg-Hallberg inspekterade platsen 
2022-10-03.  

Plan- och fastighetsförhållanden: 

Området omfattas inte av några särskilda bestämmelser. Fastigheten ligger inom 
sammanhållen bebyggelse. 

Bedömning: 

Fastigheten ligger i direkt anslutning till riksväg 62 närmsta strandlinje är 
Klarälven som flyter ca 50 meter från fastighetsgränsen. På platsen finns idag ett 
boningshus med åretrunt standard samt en mindre uthusbyggnad. Tomten nyttjas i 
sin helhet och de två områden där tältbyggnaderna är tänkta att placeras är idag 
klippta gräsytor. 

Sökanden har för avsikt att placera tältbyggnaderna inom de klippta gräsytorna 
där avståndet till vattenlinjen blir cirka 80 respektive 60 meter. Området utanför 
fastighetsgränsen mot vattenlinjen är i nuläget mycket otillgängligt med tät 
vegetation som medför att det från fastigheten endast finns begränsad visuell 
kontakt med vattnet. 

Miljö- och byggnämnden bedömer att fastigheten är ianspråktagen i den 
utsträckningen att fastighetsgränsen också markerar tomtplatsavgränsning och att 
hela fastigheten utgör en hemfridszon. Den sökta åtgärden motverkar inte 
strandskyddets syften. Området är redan ianspråktaget och den planerade åtgärden 
ryms inom befintlig hemfridszon. Påverkan på växt- och djurliv bedöms vara 
försumbar. 

Handlingar i ärendet 

Ansökan 2022-09-09. 
Situationsplan 2022-09-09. 
Fotografier 2022-09-09 och 2022-10-03. 
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Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Miljö- och byggkontorets skrivelse 2022-10-13. 

Beslut 

Med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808) kapitel 7, § 18c punkt 1beviljas 
strandskyddsdispens för sökt åtgärd. Med stöd av kapitel 7, § 18f får byggnaden 
inte placeras närmare strandlinjen än 25 meter.  

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

Giltighetstid: 

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

Beslutet kan överklagas. 

Information: 

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

Bygglov eller marklov kan krävas. Arbete i vatten kan också kräva anmälan till 
länsstyrelsen alternativt tillstånd för vattenverksamhet. Kontakta därför 
länsstyrelsen om du ska utföra åtgärder i vattenområden. 

För att utföra ett planerat arbete som beviljats strandskyddsdispens ska man ha 
mark- och vattenägarens tillstånd. Prövningen av strandskyddsdispens görs endast 
mot allmänna intressen i strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller 
fastighetsägaren uppmanas att själv informera grannar m.fl. som kan beröras av 
åtgärden. 

Beslutet skickas till: 
Mark van Rijssen, , Backarna 21, 68492 Munkfors 
Länsstyrelsen i Värmland, 651 86 Karlstad 
 
Bifogas: 
Hur man överklagar 
Handlingar i ärendet 
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Dnr MB/2022:31 

§ 43 - Ansökan om strandskyddsdispens för 
anläggande av väg, Hamra 1:273  
Eva Marie Bussing ansöker om strandskyddsdispens för att anlägga en väg med 
tillräcklig kapacitet för transport av material för renoveringsåtgärder inom 
fastigheten Hagfors Hamra 1:273. Den sökande har för avsikt att bredda den stig 
som leder från en mindre avtagsväg fram till boningshuset ca 200 meter längre 
bort. I nuläget finns endast en stig från avtagsvägen fram till byggnaderna på 
fastigheten. 

Miljö- och byggavdelningen, Ulrika Fahlstad och Eric Zetterman, inspekterade 
platsen 2022-08-23.  

Strandskyddet i området är 100 meter. 

Plan- och fastighetsförhållanden: 

Området omfattas inte av några särskilda bestämmelser. 

Lagstiftning: 

Strandskydd enligt 7 kap. 13 och 14 §§ MB om 100 meter på land och i vattnet 
gäller vid Västra Hinnsjön. Enligt 7 kap. 15 § MB får bland annat inga nya 
byggnader uppföras inom strandskyddat område. Anläggningar eller anordningar 
får inte utföras som kan hindra allmänhetens tillträde till området eller som 
väsentligen kan försämra livsvillkoren för växt- eller djurlivet. Miljö- och 
byggnämnden kan lämna dispens om det finns särskilda skäl och om dispensen 
inte strider mot strandskyddets syften (7 kap. 18 b § miljöbalken).  

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens 
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och 
växtlivet. 

Bedömning: 

Sökanden anger som skäl för dispensen från bestämmelserna om strandskydd 
behov av att kunna transportera material för renoveringsarbeten. Idag är stigen 
smal och endast framkomlig till fots, vegetationen är bitvis relativt tät med större 
träd. Den befintliga stigen löper nära strandlinjen och passerar även en mindre 
våtmark. Det ingrepp i naturen som krävs för att den stig som finns idag ska 
kunna användas för transporter kan inte anses obetydligt. 

Miljö- och byggnämnden bedömer att det saknas särskilda skäl för dispens från 
strandskyddsbestämmelserna. Åtgärden bedöms påverka strandskyddet då 
åtgärden skulle komma att påverka djur- och växtliv på ett oacceptabelt sätt. 
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Förslag på sammanträdet 

Ola Ekblom (L): Yrkar att ansökan om strandskyddsdispens beviljas. 

Christer Stenmark (OR): Yrkar bifall på liggande förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande Christer Stenmark (OR) ställer propositionsordning och finner bifall 
för liggande förslag genom votering. 

Omröstningsresultat 

Ja-röst innebär bifall för liggande förslag. 
Nej-röst innebär bifall för Ola Ekbloms (L) förslag. 
 

Christer Stenmark (OR) Ja 
Margret Bergkvist (S) Ja 
Ingegärd Olsson (S) Ja 
Ingela Pfeiffer (OR) Ja 
Ola Ekblom (L)   Nej 
 

4 ja-röster 
1 nej-röst 

Handlingar i ärendet 

Ansökan 2022-08-16. 
Situationsplan 2022-08-16. 
Fotografier 2022-08-16 och 2022-08-23. 
Miljö- och byggkontorets skrivelse 2022-10-13. 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hagfors Hamra 1:273.  

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

Beslutet kan överklagas. 

Beslutet skickas till: 
Sökande Rek + Mottagningsbevis 
Bifogas: 
Hur man överklagar, Handlingar i ärendet 
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Dnr MB/2022:2 

§ 44 - Delegeringsbeslut  
Delegeringsbeslut bygglov 2022-08-08 till och med 2022-10-10, miljö- och 
hälsoskydd 2022-08-09 till och med 2022-10-10, alkoholhandläggaren 2022-08-
09 till och med 2022-10-10 och räddningstjänsten 2022-07-29 till och med 2022-
09-30 

Handlingar i ärendet 

Delegeringslista bygglov 2022-10-11. 
Delegeringslista miljö- och hälsoskydd 2022-10-11. 
Delegeringslista alkoholhandläggaren 2022-10-11. 
Delegeringslistor räddningstjänsten 2022-09-01, 2022-10-03 och 2022-10-12. 

Beslut 

Nämnden godkänner redovisningen. 

 

 

 
 
 

 
 


