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Samhällsbyggnadsavdelningen

INBJUDAN TILL GRANSKNING

Förslag till Naturvårds- och friluftsplan,
kommunstrategiskt dokument, Hagfors kommun
Naturvårds- och friluftsplanen innehåller mål och riktlinjer för det kommunala
arbetet med naturvård och friluftsliv. Planen ska även bidra till ökad kännedom
om naturen och friluftslivet i Hagfors kommun.

Hagfors kommun, kommunledningsutskottet, beslutade 2020-11-03 efter
samrådet att naturvårds- och friluftsplanen inte längre skall vara del av
kommunens översiktsplan (ÖP). Hagfors kommun håller på att ta fram en ny ÖP
och naturvårds- och friluftsaspekterna ur plansynpunkt kommer införlivas i denna
process istället och synpunkterna från samrådet kommer lyftas med även här.
Naturvårdsplanen kommer istället fungera som ett fritt stående underlag i form av
ett kommunstrategiskt dokument.

Kommunledningsutskottet beslutade att skicka ut det kommunstrategiska
dokumentet för granskning för att ge möjlighet till återkoppling för de som vill
men det sker alltså inte inom ramen för översiktsplanen.

Planförslaget består av:
Naturvårds och friluftsplan Del 1 – Mål och strategier
Naturvårds och friluftsplan Del 2 – Natur och friluftsliv i Hagfors kommun
Naturvårds och friluftsplan Del 3 – Objektskatalog över värdefulla natur- och
friluftsområden

Bilaga A: Hotade och fridlysta arter i Hagfors kommun
Bilaga B: Sjöar och vattendrag i Hagfors kommun

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr
0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884



Sida 2/2

Granskningen pågår från och med 2021-04-19 till och med 2021-05-31.
Granskningshandlingarna finns under denna tid tillgängliga på:
● Stadshuset i Hagfors, Dalavägen 10
● Hagfors kommuns hemsida, www.hagfors.se

https://www.hagfors.se/undersidor/politik--kommun/planer-redovisning
ar-och-rapporter/naturvardsplan.html

Har du synpunkter?
Du som har synpunkter på förslaget till naturvårds- och friluftsplan ska framföra
det skriftligen till nedanstående postadress eller e-postadress så att synpunkten är
Hagfors kommun tillhanda den 31 maj 2021.
E-post: kommun@hagfors.se
Postadress: Hagfors kommun, 683 80 Hagfors

Har du frågor?
Upplysningar lämnas av miljö- och naturvårdshandläggare Liisa Larsson,
liisa.larsson@hagfors.se, 0563 - 185 00 (växel).
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