
  
2021-10-07   

  
  

  

Innehållsförteckning   planhandlingar   

Under   granskningstiden   finns   planhandlingarna   tillgängliga   på   Hagfors   kommuns   websida   
www.hagfors.se     

Granskningshandlingar   

Innehållsförteckning   av   planhandlingar   (denna)   

Beslut   om   granskning   ks   2021-09-13,   §   138.   

Underrättelse   om   granskning,   2021-10-07   

Sändlista   (lika   samråd)   

Samrådsredogörelse,   daterad   2021-04-19   kontroll   2021-08-12.   

Planbeskrivning,   granskningshandling   daterad   2021-07-21.   

Plankarta   (med   grundkarta),   granskningshandling   2021-07-20.   

PM   Geoteknik,   daterad   2021-06-01.   

Tidigare   beslutade   planhandlingar   i   ärendet   

Samrådshandlingar   

Innehållsförteckning   samråd.   

Underrättelse   om   samråd  

Inbjudan   till   samråd   

Sändlista   

Planbeskrivning   samrådshandling   daterad   2020-12-17.   

Plankarta   med   grundkarta,   samrådshandling,   2020-12-17.   

Undersökning   om   betydande   miljöpåverkan,   2020-09-25.   

Fastighetsförteckning   med   utpekad   sakägarkrets,   2021-02-15.   

Beslut   

Beslut   om   planbesked,   klu   2019-10-01,   §   81.   

Beslut   om   samråd,   klu   2021-01-26,   §   4.     

  

  
  
  
  

http://www.hagfors.se/politik


  

Övriga   dokument   som   ska   kunna   läsas   tillsammans   med   planförslaget   

Beslut   att   ej   aktualitetsförklara   Hagfors   kommuns   översiktsplan   2000,   klu   2019-09-30,   §   87.   

En   ny   översiktsplan   är   under   framtagande.   Tills   vidare   ligger   Översiktsplan   2000   på   Hagfors   
kommuns   websida:   Hagfors.se/Politik   och   kommun/Planer,   redovisningar   och   rapporter/Lokala   
planer/Översiktsplan   2000-2010.pdf.   

Hagfors   kommuns   bostadsförsörjningsprogram   2017-2027.   

Beslut   att   anta   bostadsförsörjningsprogram   2017-2027,   ks   2018-02-12   §   11.   

Hagforsstrategin   redovisas   på    www.hagfors.se/    Politik   och   kommun   /   Hagforsstrategin   
2017-2027.   

Trafiknätsanalys   

Beslut   trafiknätsanalys,   ks   2000-03-14   §   28.   

________   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.hagfors.se/


  

Anvisningar     

Hur   hittar   man   granskningshandlingarna?   

Du   hittar   granskningshandlingarna   här:     

Hur   hittar   man   tidigare   beslutade   planhandlingar   i   ärendet?   

Du   hittar   bl   a   Undersökning   om   betydande   miljöpåverkan,   Fastighetsförteckning   och   
Samrådshandlingar   här:   

  

  

  
  
  
  
  

  
  
  

Klicka   på   den   lilla   pilen   
och   bläddra   dig   fram   till   
Granskning   av   Förslag   till   
detaljplan   för   
GUSTAVAGÅRDEN.   
Klicka   sedan   på   länken.   

aekblom
Linje  



  

Hur   hittar   övriga   dokument   som   ska   kunna   läsas   tillsammans   med   planförslaget?   

Översiktsplanen   

Översiktsplanen   med   tematiska   tillägg   och   fördjupningar   är   inaktuell.   En   ny   översiktsplan   håller   på   att   
tas   fram.   

● Beslut   att   ej   aktualitetsförklara   Hagfors   kommuns   översiktsplan   2000,   kf   2019-09-30,   §   87.   
( https://www.hagfors.se/undersidor/politik-och-kommun/protokoll.html   

Tills   vidare   finns   de   “gamla   handlingarna”   tillgängliga.   

● Hagfors   kommuns   Översiktsplan   2000   (inaktuell)   
https://www.hagfors.se/undersidor/politik-och-kommun/planer-redovisningar-och-rapporter.html   

Tematiska   tillägg   till   översiktsplanen   

● Naturvårdsplan   (under   omarbetning)   
https://www.hagfors.se/undersidor/politik-och-kommun/planer-redovisningar-och-rapporter/natur 
vardsplan.html   

● LIS-plan   (inaktuell)   
https://www.hagfors.se/undersidor/politik-och-kommun/planer-redovisningar-och-rapporter.html   

● Vindkrafts-plan   (inaktuell)   
https://www.hagfors.se/undersidor/politik-och-kommun/planer-redovisningar-och-rapporter/vindk 
raftplan.html   

  

Kommunala   styrdokument   

● Beslut   att   anta   bostadsförsörjningsprogram   2017-2027,   ks   2018-02-12   §   11.   
https://www.hagfors.se/download/18.3b159850161935c4df331762/1518768794294/Protokollks20 
180212hemsida.pdf   

● Hagfors   kommuns   bostadsförsörjningsprogram   2017-2027.   
https://www.hagfors.se/download/18.5f1497e21610c3ddc7278501/1516716288427/bostadsforsorj 
ningsprogram_hogupplosning.pdf   

● Hagforsstrategin   (lokala   miljömål)   
● www.hagfors.se/    Politik   och   kommun   /   Hagforsstrategin   2017-2027   

● Trafiknätsanalys   (kan   begäras   ut)   
● Beslut   trafiknätsanalys,   ks   2000-03-14   §   28   (kan   begäras   ut)   

https://www.hagfors.se/undersidor/politik-och-kommun/protokoll.html
https://www.hagfors.se/undersidor/politik-och-kommun/planer-redovisningar-och-rapporter.html
https://www.hagfors.se/undersidor/politik-och-kommun/planer-redovisningar-och-rapporter/naturvardsplan.html
https://www.hagfors.se/undersidor/politik-och-kommun/planer-redovisningar-och-rapporter/naturvardsplan.html
https://www.hagfors.se/undersidor/politik-och-kommun/planer-redovisningar-och-rapporter.html
https://www.hagfors.se/undersidor/politik-och-kommun/planer-redovisningar-och-rapporter/vindkraftplan.html
https://www.hagfors.se/undersidor/politik-och-kommun/planer-redovisningar-och-rapporter/vindkraftplan.html
https://www.hagfors.se/download/18.3b159850161935c4df331762/1518768794294/Protokollks20180212hemsida.pdf
https://www.hagfors.se/download/18.3b159850161935c4df331762/1518768794294/Protokollks20180212hemsida.pdf
https://www.hagfors.se/download/18.5f1497e21610c3ddc7278501/1516716288427/bostadsforsorjningsprogram_hogupplosning.pdf
https://www.hagfors.se/download/18.5f1497e21610c3ddc7278501/1516716288427/bostadsforsorjningsprogram_hogupplosning.pdf
http://www.hagfors.se/

