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§ 28 Anmälan om jäv
Ingen ledamot anmäler jäv.
_____
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Dnr MB 2018/33

§ 29 Målkortsrapportering för miljö- och
byggavdelningen 2018
Hagfors kommun arbetar med målkort som ett internt styrmedel. Målkortet utgår
från fyra olika perspektiv som alla är beroende av varandra: medborgare/kund,
medarbetare, process (arbetssätt) och ekonomi. Målkortet presenterar också vilka
faktorer som är avgörande för att målen ska uppnås, vilka aktiviteter som ska
genomföras samt mätmetoder och kortsiktiga mål.
Målkortsarbetet följs upp var fjärde månad och nu redovisas det första tertialet
2018. Rapporten redogör för det nuvarande resultatet av de korsiktiga målen och
aktiviteterna i miljö- och byggavdelningens målkort.
Handlingar i ärendet
Målkort för miljö- och byggavdelningen.
Miljö- och byggavdelningens skrivelse 2018-06-07.
Beslut
Nämnden godkänner målkortsrapporteringen för första tertialet 2018.
_____
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Dnr MB 2018/22

§ 30 Ansökan om strandskyddsdispens för
transformatorstation, Stenbokullen 1:2
Ellevio AB genom KEWAB ansöker om strandskyddsdispens för
transformatorstation på fastigheten Stenbokullen 1:2. Byggnaden kommer att få
en area på 5 m². Strandskyddet i området är 100 meter. Som särskilda skäl för att
bevilja strandskyddsdispens anger sökanden enlig miljöbalken kapitel 7, § 18 c,
punkt 5 att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses
utanför området.
Plan- och fastighetsförhållanden:
Området omfattas inte av några särskilda bestämmelser.
Bedömning:
De sökta åtgärderna motverkar inte allmänhetens tillträde till stranden.
Skogsområdet utgörs av tallskog med ett fältskikt som domineras av blåbärsris
och avverkad skog. Naturtypen är mycket vanligt förekommande i området.
Påverkan av växt- och djurliv bedöms vara försumbar. Området behöver tas i
anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses
utanför strandskyddsområdet. Syftet med transformatorkiosken är att kunna
säkerställa en god elleverans.
Handlingar i ärendet
Ansökan 2018-05-11.
Situationsplan 2018-05-11.
Fotografi 2018-05-11.
Fasadritningar 2018-05-11.
Miljö- och byggavdelningens skrivelse 2018-06-07.
Beslut
Med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808) kapitel 7, § 18c punkt 5 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.
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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. 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
Ellevio AB genom KEWAB, Konstmästaregatan 28, 71430 Kopparberg
Länsstyrelsen i Värmland, 651 86 Karlstad
Bifogas:
Hur man överklagar
Handlingar i ärendet
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Dnr MB 2018/23

§ 31 Ansökan om strandskyddsdispens för
transformatorstation, Nainsfallet 1:2
Ellevio AB genom KEWAB ansöker om strandskyddsdispens för
transformatorstation på fastigheten Nainsfallet 1:2. Byggnaden kommer att få en
area på 6,5 m² och placeras på befintlig ledningsgata. Strandskyddet i området är
100 meter. Som särskilda skäl för att bevilja strandskyddsdispens anger sökanden
enlig miljöbalken kapitel 7, § 18 c, punkt 5 att tillgodose ett angeläget allmänt
intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
Plan- och fastighetsförhållanden:
Området omfattas inte av några särskilda bestämmelser.
Bedömning:
De sökta åtgärderna motverkar inte allmänhetens tillträde till stranden.
Skogsområdet utgörs av tallskog. Naturtypen är mycket vanligt förekommande i
området. Påverkan av växt- och djurliv bedöms vara försumbar. Området behöver
tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför strandskyddsområdet. Syftet med transformatorkiosken är att
kunna säkerställa en god elleverans.
Handlingar i ärendet
Ansökan 2018-05-11.
Situationsplan 2018-05-11.
Fotografi 2018-05-11.
Fasadritning 2018-05-11.
Miljö- och byggavdelningens skrivelse 2018-06-07.
Beslut
Med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808) kapitel 7, § 18c punkt 5 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.
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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. 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
Ellevio AB genom KEWAB, Konstmästaregatan 28, 71430 Kopparberg
Länsstyrelsen i Värmland, 651 86 Karlstad
Bifogas:
Hur man överklagar
Handlingar i ärendet
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Dnr MB 2018/24

§ 32 Ansökan om strandskyddsdispens för
transformatorstation, Nainsfallet 1:4
Ellevio genom KEWAB ansöker om strandskyddsdispens för transformatorstation
på fastigheten Nainsfallet 1:4. Byggnaden kommer att få en area på 6,5m²,
placeras cirka 55 meter från bostadshuset och i direkt anslutning till skogsvägen.
Strandskyddet i området är 100 meter. Som särskilda skäl för att bevilja
strandskyddsdispens anger sökanden enlig miljöbalken kapitel 7, § 18 c, punkt 5
att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför
området.
Plan- och fastighetsförhållanden:
Området omfattas inte av några särskilda bestämmelser.
Bedömning:
De sökta åtgärderna motverkar inte allmänhetens tillträde till stranden.
Skogsområdet utgörs av tallskog. Naturtypen är mycket vanligt förekommande i
området. Påverkan av växt- och djurliv bedöms vara försumbar. Området behöver
tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför strandskyddsområdet. Syftet med transformatorkiosken är att
kunna säkerställa en god elleverans.
Handlingar i ärendet
Ansökan 2018-05-11.
Situationsplan 2018-05-11.
Fotografi 2018-05-11.
Fasadritning 2018-05-11.
Miljö- och byggavdelningens skrivelse 2018-06-07.
Beslut
Med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808) kapitel 7, § 18c punkt 5 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.
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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. 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
Ellevio AB genom KEWAB, Konstmästaregatan 28, 71430 Kopparberg
Länsstyrelsen i Värmland, 651 86 Karlstad
Bifogas:
Hur man överklagar
Handlingar i ärendet
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Dnr MB 2018/2

§ 33 Delegeringsbeslut
Delegeringsbeslut nr 2018/2-148 till och med nr 2018/2-190 redovisas för
nämnden.
Handlingar i ärendet
Delegeringslista 2018-06-07.
Beslut
Nämnden godkänner redovisningen av ovan nämnda delegeringsbeslut.
_____
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