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Sammanträdesdatum Sida 1/10 

  

2021-09-16 

 

  
Miljö- och byggnämnd  
  
  
  

 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

Plats och tid Sammanträdesrummet Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00-15:30 

  

Beslutande Christer Stenmark, OR 
Margret Bergkvist, S, från kl 15:08 § 44 
Peter Brunius, OR 
Oliver Persson, S 
Ingegerd Olsson, S 
Jeroen Van Bussel, OR 
Kenneth Henriksson, S 
 
 

  

Övriga Louise Sjöholm, tf miljö- och byggchef 
Eva Pettersson, sekreterare 
Samuel Lindberg, bygginspektör 
 

  

Plats och tid för justering Miljö- och byggavdelningen 2021-09-22 

  

Avser paragrafer §41 - §46 

  

  

Sekreterare  

 Eva Pettersson 

  

  

Ordförande  

 Christer Stenmark 

  

  

Justerande  

 Jeroen van Bussel 
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 ANSLAG/BEVIS 

  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Nämnd/Styrelse Miljö- och byggnämnd 

Sammanträdesdatum 2021-09-16 

Datum då anslaget sätts upp 2021-09-22 

Datum då anslaget tas ned 2021-10-14 

Förvaringsplats för protokollet Miljö- och byggavdelningen 

  

  

  

 Anneli Svensson 
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Innehållsförteckning 

Ärende Sida 

§ 41 - Anmälan om jäv.................................................................................................................................... 4 

§ 42 - Revidering av delegeringsordning för miljö- och byggnämnden, allmänna bestämmelser .................. 5 

§ 43 - Delegeringsordning för miljö- och byggnämnden inom miljöbalken................................................... 6 

§ 44 - Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Östra Tönnet 1:184 .............................................. 7 

§ 45 - Delegeringsbeslut ................................................................................................................................. 9 

§ 46 - För nämndens kännedom .................................................................................................................... 10 
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§ 41 - Anmälan om jäv  
Ingen ledamot anmäler jäv. 
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Dnr MB/2021:35 

§ 42 - Revidering av delegeringsordning för miljö- och 
byggnämnden, allmänna bestämmelser  
På grund av organisatoriska förändringar ligger nu miljö- och byggavdelningen 
under samhällsbyggnadschefens ledning.  

Därför har förslag på ändringar i nu gällande delegeringsordning, allmänna 
bestämmelser, tagits fram.  

De förändringar som föreslås är främst för att undvika jävssituationer.  

Den reviderade delegeringsordningen, allmänna bestämmelser, föreslås gälla från 
och med 2021-10-01. 

Handlingar i ärendet 

Förslag till delegeringsordning för miljö- och byggnämnden, allmänna 
bestämmelser, 2021-09-08 
Miljö- och byggavdelningens skrivelse 2021-09-08. 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden fastställer förslaget till delegeringsordning för miljö- 
och byggnämnden, allmänna bestämmelser, att gälla från och med 2021-10-01. 

Miljö- och byggnämndens beslut 2019-05-23, § 38, delegeringsordning för miljö- 
och byggnämnden, allmänna bestämmelser, upphör att gälla. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Dnr MB/2021:36 

§ 43 - Delegeringsordning för miljö- och 
byggnämnden inom miljöbalken  
På grund av organisatoriska förändringar ligger nu miljö- och byggavdelningen 
under samhällsbyggnadschefens ledning.  

Därför har förslag på ändringar i nu gällande delegeringsordning enligt 
miljöbalken tagits fram.  

De förändringar som föreslås är främst för att undvika jävssituationer.  

Den reviderade delegeringsordningen enligt miljöbalken föreslås gälla från och 
med 2021-10-01. 

Handlingar i ärendet 

Förslag till delegeringsordning enligt miljöbalken, 2021-09-08. 
Miljö- och byggavdelningens skrivelse 2021-09-08. 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden fastställer förslaget till delegeringsordning inom 
miljöbalken att gälla från och med 2021-10-01. 

Miljö- och byggnämndens beslut om reviderad delegeringsordning för miljö- och 
byggnämnden 2015-09-17, § 41, upphör att gälla. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Dnr MB/2021:34 

§ 44 - Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
fritidshus, Östra Tönnet 1:184  
Anna Margareta Bjørlo har kommit in med en ansökan om bygglov för 
nybyggnad av fritidshus på fastigheten Östra Tönnet 1:184 (Mussjön 46).  
 
Planförhållanden: 
I den kommunomfattande översiktsplanen, Översiktsplan 2000 som antogs av 
kommunfullmäktige 2002-02-26, är området upptaget som glesbygd. Området är 
inte detaljplanelagt. Strandskyddsdispens har beviljats. 
 
Yttrande: 
Berörda grannar har getts tillfälle att yttra sig. Inga invändningar har framförts. 

Handlingar i ärendet 

Ansökan 2021-08-11. 
Fasadritningar 2021-08-11. 
Planritningar 2021-08-11. 
Situationsplan 2021-08-11. 
Anmälan Kontrollansvarig 2021-08-11. 
Miljö- och byggavdelningens skrivelse 2021-09-09. 

Beslut 
Med stöd av plan- och bygglagen kapitel 9 § 31 beviljas bygglov för nybyggnad 
av fritidshus på fastigheten Östra Tönnet 1:184. 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig 
godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig: Kent Idhamre, Södra Stöllet 3, 
Stöllet. Den kontrollansvariga är certifierat kontrollansvarig enligt gällande plan- 
och bygglagen.  
  
Avgiften för bygglovet är 15 114 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 

Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnämnden lämnat ett startbesked 
enligt plan- och bygglagen kapitel 10, § 3.  
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Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Ni kallas härmed till tekniskt samråd. 
Kontakta miljö- och byggavdelningen och 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.   

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.  

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 teknisk t samrådet: 

Innan samråd kan hållas skall byggherren 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/2021:2 

§ 45 - Delegeringsbeslut  
Delegeringsbeslut bygglov 2021-08-11 till och med 2021-09-08, miljö- och 
hälsoskydd 2021-08-07 till och med 2021-09-08, räddningstjänsten 2021-07-23 
till och med 2021-09-07 och alkoholhandläggaren 2021-06-29 till och med 2021-
09-07. 

Handlingar i ärendet 

Delegeringslista bygglov 2021-09-08. 
Delegeringslista miljö- och hälsoskydd 2021-09-08. 
Delegeringslista räddningstjänsten 2021-09-07. 
Delegeringslista alkoholhandläggaren 2021-09-07. 

Beslut 

Nämnden godkänner redovisningen. 
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Dnr MB/2021:4 

§ 46 - För nämndens kännedom  
Länsstyrelsens revisionsrapport gällande livsmedelskontroll. Dnr 2021:21-4. 

Överklagan av beslut om att inte ingripa på fastigheten Risberg 1:4. Dnr 2020-
285. 

Överklagan av beslut, ansökan om strandskyddsdispens Backa 1:2. Dnr 2021-213. 

Beslut 

Nämnden godkänner redovisningen. 

 
 
 

 
 


