
  
  

  
Detaljplan   för   BÅGSKYTTEN   
Kyrkheden   5:1   samt   del   av   Grinnemo   1:91,   Hagfors   kommun,   Värmlands   län   
Diarienummer:   KS   2013/54-21.     

  
  

Kommunfullmäktige   i   Hagfors   kommun   beslutade   den   30   december   2020   §   103   att   anta   
antagandehandlingar   tillhörande   rubricerade   plan,   upprättad   2020-05-26,   antagen   2020-11-30,   laga   
kraft   2020-12-23.     
  

Kommunfullmäktiges   protokoll   har   justerats   och   anslagits   på   kommunens   anslagstavla   den   1   
december   2020   och   anslaget   har   tagits   ned   den   23   december   2020.     
  

Hagfors   kommun   har   emottagit   Länsstyrelsens   beslut   daterat   2020-12-11,   att   prövning   av   kommunens   
antagandebeslut   ej   ska   ske.     
  

Beslutet   att   anta   detaljplanen   hade   vid   överklagandetidens   utgång   inte   överklagats.     
  

Registrator   för   diariet   har   meddelat   att   inga   skriftliga   överklaganden   av   kommunfullmäktiges   beslut   
hade   inkommit   till   Hagfors   kommun   inom   den   överklagningsbara   tiden.     

  
Beslutet   har   till   följd   av   detta   vunnit   laga   kraft   den   23   december   2020.   
  

Meddelande   med   länkplats   till   de   lagakraftvunna   handlingarna   (fullständiga   planhandlingar)   och   
lagakraftbevis   samt   digital   version   av   plankarta   (dwg/CAD   eller   shape-fil)   skickas   i   e-post   till:     

● Länsstyrelsen   Värmland.   E-post:    varmland@lansstyrelsen.se   
● Lantmäteriet,   Plan,   (Box   1111,   462   28   Vänersborg).   E-post:    plan@lm.se   
● Miljö-   och   byggkontoret   Hagfors   kommun.   E-post:    miljo.bygg@hagfors.se   
  

Övriga   berörda   meddelas   enligt   sändlista.   
  
  

SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN   HAGFORS   KOMMUN   2020-12-23.   
  
  
  

Annika   Ekblom,   planarkitekt,   planhandläggare   
  
  
  
  
  
  
  

  

LAGAKRAFTBEVIS     



DETALJPLAN   FÖR   BÅGSKYTTEN,   Kyrkheden   5:1   samt   del   av   Grinnemo   1:91,   Hagfors   kommun,   
Värmlands   län.   

INNEHÅLLSFÖRTECKNING     

Laga   kraft   vunna   planhandlingar     

1. Laga   kraftbevis   med   bilagor:   
- Innehållsförteckning   planhandlingar   
- Länsstyrelsens   beslut   2020-12-11   att   ej   överpröva   detaljplanen.   
- Kommunfullmäktiges   beslut   §   103,   2020-11-30   att   anta   detaljplanen.   
- Besvärshänvisning.   
- Protokolls   försättsblad   och   anslagsbevis.   

2. DP   Bågskytten   planbeskrivning,   antagandehandling,   upprättad   2020-05-26,   
antagen   2020-11-30,   laga   kraft   2020-12-23.   

3. DP   Bågskytten   plankarta   A3,   antagandehandling,   upprättad   2020-05-26,   antagen   
2020-11-30,   laga   kraft   2020-12-23.   

4a.   Plankarta   laga   kraft   dwg   zip   (fil   2020-12-23).   

4b.   Planområdesgräns   dwg   (fil   2020-12-23).   

4c.   Planområdesgräns   bak   (fil   2020-12-23).   

5a.   Granskningsutlåtande   2020-10-22.   

5b.   Bilaga   till   granskningsutlåtande_2020-10-22.   

Underlag   

6.   PM-Kulturmiljö   med   bilagor   rev   2020-10-22.   

7.   Illustrationskarta   A3   Bågskytten   Kyrkheden   5:1,   daterad   2020-05-14.  

Tidigare   beslutade   handlingar      

Samrådshandlingar   

Grundkarta   upprättad   2019-06-26.   

Undersökning   om   betydande   miljöpåverkan   upprättad   2019-08-15.   

PM   Geotekniska   synpunkter   upprättad   2019-06-25.   

Samrådskrets.   

Fastighetsförteckning   omaskad   upprättad   2019-06-20   (samråd).   

Samrådshandling   planbeskrivning   2019-08-22.   

Samrådshandling   plankarta   2019-08-22.   

Granskningshandlingar   



DETALJPLAN   FÖR   BÅGSKYTTEN,   Kyrkheden   5:1   samt   del   av   Grinnemo   1:91,   Hagfors   kommun,   
Värmlands   län.   

Samrådsredogörelse,   daterad   rev   2020-05-26   (granskning).   

Granskningshandling   planbeskrivning   2020-05-26.   

Granskningshandling   plankarta   2020-05-26.   

PM   kulturmiljö   2020-05-26   (kan   begäras   ut)   reviderad   2020-10-22.   

Tidigare   beslut   
Beslut   om   planuppdrag   (sbu)   §   6,   2013-01-31.   

Beslut   om   samråd   (klu)   §   79,   2019-09-03.   

Beslut   om   granskning   (ks)   §   93,   2020-06-25.   

Övriga   dokument   (kan   begäras   ut)   

Beslut   Ks   §   28   2000-03-14   Trafiknätsanalys.     

Hagfors   kn:s   Översiktsplan   2000   (ej   aktualitetsförklarad   2019).   

Ditt   Värmland   kulturmiljö   202   Ekshärads   kyrka   (se   PM-Kulturmiljö).     

  

  
  
  
  
  
  



 

 Sida 
BESLUT 1 (1) 
Datum Referens 
2020-12-11 
  

404-10194-2020 
  

  
 
Samhällsbyggnad 
Meda Andersson 
010-2247318 

 
Hagfors kommun 
683 80 HAGFORS 
 
 
 

 
 

Postadress: Länsstyrelsen Värmland, 651 86 KARLSTAD    Besöksadress: Våxnäsgatan 5 
Telefon: 010-224 70 00 (växel)    Fax: 010-224 71 10    E-post: varmland@lansstyrelsen.se 

www.lansstyrelsen.se/varmland 
 

Detaljplan för Bågskytten Ekshärad, Hagfors kommun  
D62 

 

Ärendet 
Kommunfullmäktige i Hagfors kommun har den 30 november 2020 beslutat 
att anta detaljplan för Bågskytten Ekshärad.  

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 11 kap. 10 § plan- och bygglagen (PBL 
2010:900) att inte pröva kommunens antagandebeslut.  

 
 
 
Verksamhetschef Bengt Falemo har fattat beslut i detta ärende. 
Planhandläggare Meda Andersson har varit föredragande. 
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