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Svar på Medborgarförslag om röjning av träd vid 
badplatsen i Lidsbron och röjning av strandkant vid 
Gatabadet 
Hej Camilla! 
Tack för att du engagerar dig i vår kommun!  
 
Du har i ett medborgarförslag framfört att det behöver röjas vid två av våra 
populära badplatser, Gata och Lidsbron.  
 
Varje år inför badsäsongen genomförs en översyn av alla kommunala badplatser, 
därefter sker löpande egenkontroller av såväl miljön som eventuella faciliteter och 
insatser görs efter behov. Större vass- och röjningsarbeten genomförs inte årligen 
utan samordnas då behov föreligger. Vi är medvetna om att det finns behov av 
röjningsarbeten inom de badplatser du anger och har inom ramen för vårt 
naturvårdsarbete också lyft att en större översyn av skötseln på våra badplatser 
behöver göras. En översyn är planerad att genomföras under 2019 och 
röjningsarbeten vid Gatabadet kommer att utföras inom ramen för den kontrollen. 
  
För badplatsen vid Lidsbron har Hagfors Kommun inte möjlighet att vidta några 
åtgärder så som förutsättningarna för området ser ut. Området ägs av Bergvik 
Skog och Hagfors Kommun har inte rätt att gå in och vidta åtgärder utan att det 
har godkänts och överenskommits. När det gäller nedtagning av träd inom 
området kommer frågan ställas till Bergvik skog, röjning av vass eller andra 
åtgärder inom strandskyddad område kan vara åtgärder som kräver särskilda 
tillstånd, utöver strandskyddsdispens, då området är utpekat som 
riksintresseområde för naturvård. Inom Sunnemodalen är det dessutom känt att 
det förekommer gott om fornlämningar vilket kan utgöra en försvårande 
omständighet vid den typen av större röjningsarbeten som du önskar.  
Hagfors Kommun kommer att ha en dialog med Länsstyrelsen samt 
vidareförmedla önskemålen om åtgärder till markägaren. 
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Handlingar i ärendet 
Camilla Janssons medborgarförslag 2018-07-05. 
Ordf. samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2018-09-19. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser därmed förslaget besvarat 
 
 
 
Tomas Pettersson 

  
 
 
 

Ordf. samhällsbyggnadsutskottet   
 
 
Beslutet skickas till: 
Camilla.jansson70@hotmail.com  
Miljö- och naturvårdshandläggare Liisa Larsson 
Driftledare Malin Skoog 
vik Driftledare Sven-Erik Strandberg 
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