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§ 1 Nya flygplatschefen Charles Lilja presenterade sig.
Efterträdde Henric Ceder förra veckan, kommer närmast från Stockholm, arbetat
inom flygbranschen över 20 år. Hälsas hjärtligt välkommen till Hagfors!
_____
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Dnr KS 2016/405

§ 2 Beslut om Begäran om planbesked för förslag till
ny detaljplan inom del av Hagfors 2:161
CT Development AB har inkommit med begäran om planbesked för del av
fastigheten Hagfors 2:161 enligt bilagd kartbilaga. Syftet med den nya
detaljplanen är att utöka befintligt handelsområde och tillskapa mer planlagd yta
för framtida handelsetablering. Det utpekade området omfattas inte av någon
detaljplan idag men faller inom Stadsplanens utbredningsområde och är där
utpekat som allmän mark. Utpekat område gränsar direkt i tomtgräns mot Lidl och
den detaljplan som gäller för Lidls fastighet. Intentionerna med förslaget bedöms
inte strida mot övergripande målsättningar eller Stadsplanens syfte i övrigt. En
fortsatt etablering inom området kan betraktas som en naturlig del av tätortens
centrumutveckling och ligger i linje med de övergripande målsättningar som finns
för utveckling av fler verksamhetsområden för såväl handel som annan
verksamhet inom Hagfors Kommun. I gällande detaljplan, 17-HAG-17 blad 8
respektive blad 12 anges aktuellt markavsnitt till allmän mark varav en ny
detaljplan behöver upprättas genom ett normalt planförfarande. Det aktuella
planområdets gränser bestäms slutgiltigt då planarbete påbörjas efter samråd med
berörda myndigheter. Erforderliga avgränsningar och bedömningar som krävs för
planens genomförande kommer att upprättas av exploatör inom ramen för
detaljplanearbete och i samråd med respektive myndighet eller organisation.
Exploatören ansvarar för processen. Så snart beslut om planbesked fattats skall
planavtal upprättas och planarbetet påbörjas.
Handlingar i ärendet
Ansökan om planbesked med kartbilaga
Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2017-01-23
Beslut
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att lämna ett positivt besked om planbesked
för del av Hagfors 2:161 och beslutar att ge samhällsbyggnadschef i uppdrag att
upprätta och ingå planavtal samt exploateringsavtal i enlighet med begäran.
_____
Beslutet skickas till
Fastighetschef Louise Sjöholm
CT Development AB, Astrakanvägen 9, 641 47 Katrineholm
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Dnr KS 2017/114

§ 3 Beslut om överlåtelse av mark för handelsetablering i enlighet med Begäran om planbesked, del
av Hagfors 2:161
CT Development har inkommit med begäran om planbesked för ett område inom
fastigheten Hagfors 2:161 i anslutning till Lidl i Hagfors.
Intentionen är att möjliggöra en handelsetablering så snart en ny detaljplan vunnit
laga kraft. Inom ramen för förfrågan har exploatören även begärt att få förvärva
aktuellt markområde i samband med att planprocessen påbörjas och erforderliga
beslut om planbesked är beviljade.
Föreslagen överlåtelse innebär att ett markområde om ca 11 600 kvm överlåts till
CT Develpoment för en köpeskilling om 12 kr/kvm. I samband med överlåtelsen
skall exploateringsavtal upprättas med krav om exploatering inom två år från det
att ny detaljplan vunnit laga kraft.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2017-01-23.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslag om överlåtelse av markområde, del av
Hagfors 2:161, motsvarande ca 11 600 kvm i enlighet med bilagd kartbilaga, för
en köpeskilling om 12 kr/kvm till CT Development och beslutar att ge
samhällsbyggnadschef i uppdrag att upprätta och underteckna köpekontrakt och
exploateringsavtal och därmed verkställa överlåtelsen.
_____
Beslutet skickas till
Fastighetschef Louise Sjöholm
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Dnr KS 2017/113

§ 4 Beslut om köp av mark av Bergvik Skog AB, del av
Hagfors 2:21
I syfte att skapa bättre förutsättningar för nyetablering och utveckling av
verksamheter inom Hagfors Kommun, pågår sedan ett antal år planarbete där flera
områden utretts för verksamhetsetablering. Ett område som pekats ut som
lämpligt för utökad exploatering är ett befintligt verksamhetsområde väster om
bostadsområdet Hagälven, se kartbilaga.
Området utgör en förlängning av befintligt verksamhetsområde och består idag av
skogsmark.
I syfte att förenkla processen för nyetablering föreslås att utpekat område
förvärvas från Bergvik Skog AB. Hagfors Kommun har erbjudits att förvärva
området, som omfattar 8,5 hektar, för en köpeskilling om 815 000 kronor
inklusive skog. Förrättningskostnader för att genomföra en fastighetsreglering till
Hagfors Kommuns angränsande mark tillkommer.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2017-01-24.
Kartvy
Beslut
Samhällsbyggnadsutskottet godkänner förslag om köp av del av Hagfors 2:21,
motsvarande 8,5 hektar mark från Bergvik Skog AB för en köpeskilling om 815
000 kronor inkl. skog och ger samhällsbyggnadschef i uppdrag att ingå
erforderliga avtal och verkställa förvärvet genom fastighetsreglering samt att
starta planarbetet.
_____
Beslutet skickas till
Fastighetschef Louise Sjöholm
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§ 5 INFO: Årosgården, Hagfors
Under december inkom föreläggande från Räddningstjänsten med krav på
brandlarm samt åtgärder för utrymning. Kravet utlöstes av arrendatorns ansökan
om alkoholtillstånd. I samband med tillsynen gjordes en bedömning om att ett
larm skulle kunna komma att kosta runt ca 25 000 kronor, dock framkom då
arrendatorn begärde in offerter med föreläggandet som underlag att erforderlig
larmanläggning skulle komma att kosta nästan 100 000 kronor.
Det avtal som reglerat ansvaret mellan Hagfors Kommun och arrendatorn är ett
subventionerat arrendeavtal där arrendatorn erlagt en avgift om 10 000 kronor per
år för markområdet, byggnader inom arrendestället, såsom Åråsgården, har ingått
utan avgift mot att arrendatorn åtagit sig fastighetsägarens ansvar. Då avtalet har
haft en sådan utformning har arrendatorn kostnadsansvar för de åtgärder som
krävts enligt föreläggandet. Då kostnaderna bedömdes som för höga för
arrendatorn att hantera med de förutsättningar som i övrigt förelåg vid tillfället
inkom arrendatorn med förfrågan om förtida upphörande. Förtida upphörande har
medgetts och meddelades räddningstjänsten. Samtidigt informerade
fastighetsägaren räddningstjänsten om att ingen uthyrning skulle komma att ske
efter 31 januari då föreläggandet skulle varit verkställts.
Räddningstjänsten fattade då nytt beslut om förbud mot nyttjande av lokalen
varvid arrendatorn fick stänga verksamheten med omedelbar verkan.
Fastighetsenheten har haft en dialog med räddningstjänsten och kommer att
fortsätta diskussionerna för att se över vilka möjligheter som finns.
Arrendatorn har fått tillbaka erlagd arrendeavgift.
Fastighetsenheten har till arrendatorn lyft frågan om det finns intresse för att
utreda en avstyckning och på så vis överlåta en del av fastigheten för en
symbolisk summa. Detta för att möjliggöra för arrendatorn att belåna fastigheten
och därigenom få loss de medel som erfordras för att komma vidare med de
investeringar som krävs, arrendatorn har dock valt att avböja.
_____
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§ 6 INFO: Råda rastplats
Under vintern 2016 annonserades Råda rastplats ut med öppet anbudsförfarande
med fri prövningsrätt. Sammanlagt inkom 3 intresseanmälningar.
Utelämnande av personuppgift.
Då anbudsförfarandet skett med fri prövningsrätt utan på förhand anmälda
kriterier bedömdes det lämpligt att granska intresseanmälningarna utifrån följande
kriterier:
* Framgår intressentens mål med köpet?
* Bedöms verksamheten/målet som långsiktigt hållbar - finns det en realistisk
plan/förväntan?
* Har intressenten erfarenhet av likvärdig verksamhet?
* Kommer intressenten att investera i utveckling av området på ett sätt som
gynnar Hagfors Kommun?
* Är visionen realistisk i förhållande till bedömt investeringsbehov?
* kommer intressenten att genomföra åtgärder som kan komma att leda till nya
arbetstillfällen?
* Eventuellt bud - och eventuell bedömt total investeringsvolym
Utifrån dessa punkter rangordnades anbuden/intresseanmälningar i ett första urval
där det anbud som rangordnades som nummer 3 (utelämnande av personuppgift)
valdes bort för att underlätta fortsatt hanteringen i ärendet. De två kvarstående
anbuden bjöds in till diskussion, i samband med inbjudan valde en av
intressenterna att dra tillbaka sin intresseanmälan.
Ett första arbetsmöte har genomförts med den intressent som valts ut som mest
intressant. Vid mötet diskuterades olika förutsättningar, investeringsbehov,
möjligheter till avstyckning samt möjligheter för utbyggnad och utveckling av
området som helhet. En gemensam uppföljning kommer att ske under februari.
_____
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§ 7 INFO: Kök/städ/fastighetsskötsel på Sunnemo
skola
Marie-Louise Karlsson informerade: Företaget som har haft entreprenaden på
Sunnemo skola avseende kök/städ/fastighetsskötsel har sagt upp sitt avtal per
2017-07-01. Kommunen haft anbudsförfrågan ute men inte fått in anbud på
helheten, så kommunen kommer att från och med 2017-07-01 sköta det med egen
personal.
_____
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§ 8 INFO: Kommunens verksamheter kök och städ
Marie-Louise Karlsson informerade om verksamheten kost och städ.
Portionspriserna redovisades, skolmaten kostar för gymnasiet och grundskolan 19 ca 36,50 per portion, förskoleklass 33,35, äldre lunch 42,30 kr och förskolan
med frukost, lunch o mellanmål ca 61,50 kr.
Lokalvården kostar t ex skolor ca 230 kr/m2, kontor ca 116 kr/m2,
äldreomsorgslokaler ca 125 kr/m2.
Andelen ekologiskt är i snitt 17,81%, varav fisk 87%, kött 40% och mejeri 45%.
Efter sista upphandlingen så levereras endast värmländskt kött.
Upphandling av livsmedel sker med flera andra värmländska kommuner.
Inget alarmerande när det gäller matsvinnet i kommunen.
_____
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Dnr KS 2016/138

§ 9 Förslag till ny detaljplan för kvarteret Cykeln
(Cykeln 1 och Cykeln 2 samt delar av Hagfors 2:166,
2:5 och 2:53) Hagfors kommun
Hagfors kommun har genom Klara Arkitekter AB upprättat FÖRSLAG TILL
DETALJPLAN FÖR KV CYKELN m fl.
Enligt 6 kap 11 § miljöbalken (MB), bedöms genomförandet av detaljplanen och
användningen av mark, vatten och byggnader enligt planen inte innebära sådan
betydande miljöpåverkan som ska föranleda att en miljökonsekvens-beskrivning
ska upprättas.
I planbeskrivningen redovisas slutsatsen att ett plangenomförande av FÖRSLAG
TILL DETALJPLAN FÖR KV CYKELN inte bedöms medföra betydande
miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen (2010:900) eller 4 § i
förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905) med tillkommande
krav på miljöbedömning.
Planen ska upprättas med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL
2010:900).
Samrådshandlingar 2017-01-25 godkänns för samråd enligt 5 kap 11 och 13 §§
plan- och bygglagen.
Bakgrund
Planuppdraget syftar till att möjliggöra för förtätning inom fastigheten Cykeln 1.
Platsen bedöms lämplig och är strategisk och centrumnära, belägen i den
nordvästra delen av Södra Centrum-området invid Köpmangatan/
Geijersholmsvägen. I ett långsiktigt framtidsperspektiv ter det sig realistsikt att
även låta fastigheten Cykeln 2 komma att omfattas av detaljplanändringen, (idag
en låg butiksbyggnad med rosa träfasader).
Planområdets omfattning och gränser är valda med utgångspunkt från att
möjliggöra byggnation av bostäder med verksamheter i gatuplan och p-garage i
källarplan, samtidigt bekräftas allmänhetens åtkomst till Uvåns strandområde
respektive tillgänglighet till de prioriterade GC-vägar som ingår i det
övergripande cykelvägnätet. Detaljplaneförslaget anses ha viss betydelse för
allmänhetens intresse på grund av närheten till Uvåns strandområde samt berörda
allmänt tillgängliga gång- och cykelvägar som ingår i det övergripande gång- och
cykelvägnätet. Strandskyddet upphävs för hela planområdet.
Detaljplaneförslaget överensstämmer med översiktsplanen (Fördjupad
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översiktsplan för Hagfors stad, laga kraft 1998-03-20), i vilken fastigheten Cykeln
1 (G) pekas ut som möjlig och lämplig för förtätning inom delområde Södra
Centrum. Detaljplaneförslaget bedöms inte medföra någon betydande
miljöpåverkan.
Förslagets innebörd
Gällande detaljplan för Cykeln 1 och Cykeln 2 tillåter idag enbart
markanvändning för parkeringsändamål (specialområde) och är dessutom belagd
med prickmark (mark som ej får bebyggas) vilket förhindrar både förtätning inom
Cykeln 1 och tillbyggnad inom Cykeln 2.
I den nya planläggningen införs byggnadskvarter med markanvändning för
bostäder och centrumändamål med anslutning till gatumark och parkmark. Till
centrumändamål räknas verksamheter som behöver kunna nås av allmänheten från
centrumnära läge, t ex mindre affärslokaler, serveringsställen och samlingslokaler
m.m. Vi har bedömt att en lämplig exploateringsgrad för byggnation av bostäder
med verksamheter för centrumändamål i gatuplanet bör få ta upp maximalt sextio
procent (60%) av fastigheternas storlek. Vi har sett över exploateringen
omgivande miljös detaljplaner, som i allmänhet varierar runt 40 % och i enstaka
fall når 75 %.
Anslutande grönyta kommer att behållas som allmän platsmark park. Därmed
tillgodoses allmänhetens åtkomst av Uvåns strandområde liksom tillgänglighet till
de prioriterade gång- och cykelvägarna som ingår i det övergripande GC-vägnätet.
Planförslaget beaktar även behovet att samordna markfunktioner t ex gång- och
cykelpassager och stråk för underjordiska ledningar.
En bullerutredning har tagits fram för att belysa trafikbullersituationen i området.
Planhandlingarna tar hänsyn till bullerutredningen liksom till Hagfors kommuns
trafikpolicy. Eftersom gällande lagstiftning hanterar alla frågor om buller i
samband med lovprövning har Hagfors kommun gjort bedömningen att i
detaljplanen inte införa fler planbestämmelser än vad som är nödvändigt. En
detaljplan med flexibilitet antas underlätta för en intressent att kunna välja ett
helhetsgrepp för att utveckla lösningar.
Samråd enligt 5 kap 11 och 13 §§ föreslås pågå tidigast från och med 2017-02-08
till och med 2017-03-02. Samrådet kommer att skickas ut till berörda parter samt
kungöras i tidningar och hållas tillgängligt på kommunens websida och
anslagstavla. Yttranden skall skriftligen skickas in till Hagfors kommun under
samrådstiden. De yttranden som inkommit under samrådstiden sammanställs i en
samrådsredogörelse inför granskningen. Samrådskretsen kommer att bjudas in till
granskning efter att planhandlingarna bearbetats enligt de synpunkter som
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inkommit skriftligen under samrådet. Handlingar inför antagande i
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige sammanställs efter granskningen.
Planområdet kommer att undantas i pågående ”Förslag till ny detaljplan för
Hagfors tätort”. Den nya tätortsomfattande detaljplanen för Hagfors är under
utförande
Handlingar i ärendet
Samrådshandlingar 2017-01-25, Behovsbedömning (med utredning)
Planbeskrivning, Plankarta, Grundkarta, Fastighetsförteckning.
Före utskick av samrådshandlingar uppdateras fastighetsförteckningen i
omfattning enligt kartbilaga samrådskrets.
Övriga dokument som kommer att finnas tillgängliga på utställning eller på
begäran är:
Utdrag ur FÖP Fördjupad översiktsplan för Hagfors stad. (Utdrag som redovisar
delområde Södra centrum och Centrumplan 94 med tomt G),
Kulturmiljöprogrammet Hagfors 209
Trafiknätsanalys (beslutad KS 2000-03-14).
Beslut
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att gå ut på samråd med utökat planförfarande
enligt 5 kap 6 § plan- och bygglagen, samt att planen inte bedöms ha någon
betydande miljöpåverkan.
_____
Beslutet skickas till
Klara arkitekter, Johan Stensson, johans@klara.se
Planarkitekt Annika Ekblom
GIS samordnare Erling Johansson
Miljö- och byggnämnden.
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Dnr KS 2016/251

§ 10 Beslut om utformning av Skolgatan, Hagfors
Perioden augusti till november 2016 lade kommunens va-enhet nya ledningar för
vatten och avlopp i Skolgatan då de gamla var i mycket dåligt skick. Hur gatan
skulle återställas blir nästa steg i processen. 9 november 2016 bjöd Hagfors
kommun in allmänheten till ett samråd gällande Skolgatans utformning. Invånarna
och företagarna fick möjlighet att diskutera för- och nackdelar med hur Skolgatan
ser ut idag samt vad som är bra/mindre bra med kommunens förslag om att
enkelrikta gatan. Alla synpunkter som togs emot, både via samrådet och de
handlingar som skickades in till kommunen via post och e-post har sammanställts
och finns bifogade som bilagor i denna skrivelse.
Huruvida Skolgatan ska enkelriktas eller inte är den fråga som har fått störst
uppmärksamhet.
Enhetens synpunkter
Att enkelrikta Skolgatan i körriktning från Uddeholmsvägen mot Dalavägen
innebär att trottoarerna kan breddas vilket ökar möjligheten för butikerna i
området att skylta och ställa ut cafébord.
Enkelriktningen kommer att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.
Ytor kommer att frigöras vilket gör det lättare för barnfamiljer och personer med
funktionshinder att ta sig fram på gatan. Förutsättningarna att skapa en trivsam
mötesplats och utemiljö via växtlighet och belysning ökar i samband med den nya
utformningen.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2017-01-24
Sammanfattning av samråd
Inskickade handlingar via post och e-post och ritning
Beslut
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att Skolgatan enkelriktas i körriktningen mot
Dalavägen samt att gatan rustas upp i enlighet med framtaget underlag med några
justeringar i enlighet med samrådet.
_____
Beslutet skickas till
GVA-chef Pär Berglund
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Dnr KS 2017/118

§ 11 Container på Holkesmossen för andrahandssaker
för återanvändning
Kommunen har haft en container stående på Holkesmossen där kunder på
Holkesmossen har kunnat ställa in saker i som företaget Tur & Retur sålt i sin
butik vid järnvägsstationen.
Tidigare har bara en muntlig överenskommelse om detta funnits mellan
kommunen och företaget. Då Tur & Retur har lagt ner sin verksamhet, och
intressenter finns nu för att ”ta över” containern har
samhällsbyggnadsavdelningen sett på frågan och kommit fram till att kommunen
önskar ta in intresseanmälningar från föreningar och organisationer, där en
förening/organisation utses att ta hand om det som lämnas i containern för
återanvändning.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2017-01-24.
Beslut
Samhällsbyggnadsutskottet uppdrar till samhällsbyggnadsavdelningen att ta in
intresseanmälningar från föreningar och organisationer för att få fram en förening
eller organisation som tar hand om det som lämnas i containern för
återanvändning samt teckna avtal.
_____
Beslutet skickas till
GVA-chef Pär Berglund
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Dnr KS 2016/132

§ 12 Antal badande Hagforsbadet 2016
2013

2014

2015

2016

Jan

2305

3121

2959

2528

Febr

2486

3465

3657

3637

Mars

2801

3765

3723

3221

April

2610

2356

2298

3119

Maj

1069

2598

2697

2270

Juni

228

888

812

957

Juli

206

0

0

53

Aug

0

1141

909

862

Sept

0

2681

2828

2025

Okt

2427

3761

2768

3609

Nov

3064

3889

4007

3727

Dec

2408

2435

1807

2666

19 604

30 100

28 465

28 664

Beslut
Samhällsbyggnadsutskottet godkänner redovisningen.
_____
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Dnr KS 2016/136

§ 13 Passagerare Hagfors flygplats 2004-2016
2014

2015

2016

Turer

Antal

Snitt/
tur

Jan

76

408

5,4

72

368

5,1

60

392

6,5

Feb

79

310

3,9

80

387

4,8

84

636

7,6

Mars

83

530

6,4

20

82

4,1

84

595

7,1

April

80

471

5,9

72

302

4,2

84

632

7,5

Maj

72

518

7,2

72

412

5,7

80

661

8,3

Juni

72

439

6,1

76

361

4,8

80

596

7,5

Juli

0

0

0,0

0

0

0

4

17

4,3

Aug

60

295

4,9

64

255

4,3

51

369

7,2

Sept

88

634

7,2

88

574

6,5

88

751

8,5

Okt

92

641

7,0

88

572

6,5

84

714

8,5

Nov

80

494

6,2

84

605

7,2

88

739

8,4

Dec

64

323

5,0

60

385

6,4

58

464

8,0

TOTALT

846

5063

6,0

776

4325

5,6

841

6559

7,8

Turer

Antal

Snitt/
tur

Turer

Antal

Snitt/
tur

Beslut
Samhällsbyggnadsutskottet godkänner redovisningen.
_____
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Dnr KS 2017/7

§ 14 Delegeringsbeslut samhällsbyggnadsavdelningen 2016-12-17 – 2017-01-24
Beslut
Samhällsbyggnadsutskottet godkänner redovisningen.
_____
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§ 15 Sjuktal samhällsbyggnadsavdelningen 2016
Sjuktalen för 2016 redovisades.
Beslut
Samhällsbyggnadsutskottet godkänner redovisningen.
_____
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Dnr KS 2017/120

§ 16 Anmälningar samhällsbyggnadsutskottet 201701-31
Dnr 2016/3
313, 2016-12-27, Miljö- och byggnämnden, Kontrollrapport livsmedel, köket
Råda skola
312, 2016-12-27, Miljö- och byggnämnden, Slutbesked bygglov
parkeringsplatser, Hagfors 2:166
311, 2016-12-27, Miljö- och byggnämnden, Kontrollrapport livsmedel, köket
Kyrkhedens skola, Ekshärad
310, 2016-12-22, Miljö- och byggnämnden, Kontrollrapport livsmedel,
Bellmansgårdens storkök, Grinnemo 1:37
309, 2016-12-22, Rejlers Sverige AB, Sträckningssamråd inför ombyggnation av
Ellevios kraftledning, Forshult-Kalhyttan
308, 2016-12-21, Havs- och vattenmyndigheten, Västra Götalands läns
författningssamling 14 FS 2016:58, (Vattenmyndigheten för Västerhavet
vattendistrikts) föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i Västerhavets
vattendistrikt
307, 2016-12-21, Havs- och vattenmyndigheten, Havs- och vattenmyndighetens
reviderade plan för tillsynsvägledning inom miljöbalkens område för åren 20162018
306, 2016-12-16, Länsstyrelsen i Värmlands län, Beslut gällande nyanläggning av
luftledning i området Malta-Knon samt avgrening till Laggåsen, Hagfors kommun
305, 2016-12-15, Kenneth Eriksson, samhällsbyggnadschef, Ang. gatubelysning
längs riksväg 62 i Loffstrand
304, 2016-12-15, Stora Enso Skog AB, Minnesanteckningar vid samråd
avverkning Tallhultsheden, Hagfors
303, 2016-12-14, Utelämnande av personuppgift, Fråga angående skötseln av
liften på Värmullsåsen
302, 2016-12-14, Kommunal sektion Hagfors, Begäran om åtgärder enligt
arbetsmiljölagen på särskilt boende, Lillåsen Dungen/Loftet
301, 2016-12-14, NTF Värmland, Resultat för bältesmätning i Hagfors kommun
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vecka 37-39, 2016
300, 2016-12-14, Miljö- och byggnämnden, Slutbesked uppförande av barack för
personaländamål vid ÅVC i Ekshärad
299, 2016-12-07, Swedgeo, REMISS: Handlingsplan för hållbart markbyggande i
ett föränderligt klimat
298, 2016-12-06, Polisen, Tillstånd enligt ordningslagen, AVSKJUTNING AV
SKADEDJUR inom detaljplanelagt område, 20161205 -- 191204
296, 2016-12-05, Länsstyrelsen i Värmlands län, Svar på fråga om tillsynkameraövervakning Hagforsbadet
295, 2016-12-05, Länsstyrelsen i Värmlands län, Fråga om tillsyn kameraövervakning på kommunala bad
294, 2016-12-06, Miljö- och byggnämnden, Föreläggande Årosgården, Hagfors
2:191 efter inspektion om skydd mot olyckor
293, 2016-12-05, Arbetsmiljöverket, Yttrande enligt 17 § arbetsmiljölagen, Råda
skola, förskola och fritidshem
290, 2016-12-01, Länsstyrelsen i Värmlands län, Föreläggande om att inkomma
med uppgifter avseende befarat förorenat område vid flygplatsverksamhet på
fastigheterna Råda 1:262, 1:264, 1:266
289, 2016-11-30, Länsstyrelsen i Värmlands län, Länsstyrelsens datum för
planberedning under 2017 samt rutin/lathund
287, 2016-11-29, Utelämnande av personuppgift, Svar på fråga om lampor utefter
älven
286, 2016-11-28, Klarälvens vattenråd, Redovisning Upplundsprojektet till
Länsstyrelsen
285, 2016-11-24, Utelämnande av personuppgift, Synpunkt - trasiga lampor
utefter Uvån i Hagfors
284, 2016-11-29, Utelämnande av personuppgift, Fråga om uppsättning av
gatubelysning utefter GC-väg vid Hermelin/Ängfallheds- och Bengtssons väg,
Dalen
282, 2016-11-21, Energimyndigheten, Utlysningar lokal och regional
kapacitetsutveckling 2016-2019
281, 2016-11-18, Förvaltningsrätten i Karlstad, Beslut om överklagan om va-
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avgifter för Gustavsfors gamla skola
280, 2016-11-21, Ellevio AB, Skada på elanläggning i samband med arbeten på
Violvägen, Hagfors
279, 2016-11-17, Arbetsmiljöverket, Information om avslutat ärende från
Arbetsmiljöverket, ÅVC Ekshärad
275, 2016-11-09, Utelämnande av personuppgift, Slamtömning Norra Öjenäs Där
Väst
216, 2016-09-26, Boverket, Beslut om utbetalning av bidrag till stöd till nationella
utvecklingsprojekt om tillämpningen av plan- och bygglagen
Dnr 2017/3
12, 2017-01-24, Stiftelsen Håll Sverige Rent, Anmälan till Vi Håller Rent 2017!
11, 2017-01-24, Inspecta, Besiktningsprotokoll ridåvägg Älvstranden
Bildningscentrum
10, 2017-01-23, Miljö- och byggnämnden, Slutbesked uppsättning av skylt på
kontorsbyggnad, Borgmästaren 3
9, 2017-01-23, Skogsägarna Mellanskog Ek För, Årsbesked 2016 Mellanskog
Skogsägarna
7, 2017-01-18, Utelämnande av personuppgift, Tilldelning och utfall ramavtal
4, 2017-01-09, Hagfors Räddningstjänst, Förbud att nyttja lokal enligt lag om
skydd av olyckor, Årosgården. Ersätter tidigare beslut
3, 2017-01-09, Miljö- och byggnämnden, Slutbesked tidsbegränsat bygglov
skolmoduler, Älvstranden Bildningscentrum
2016/276, Värmlands Tingsrätt: Yttrande i mål NCC – Hagfors kommun
2016/7, Nya Baguetten: Ansökan om uppställande av grillvagn vid Råda rastplats.
2011/297: Vänersborgs Tingsrätt: Fortum AB ansökt om tillstånd att riva ut
Acksjödammen, Hagfors kommun.
2016/98, Fastighetsavdelningen: Barnens önskningar blir verklighet, så blir den
nya lekplatsen på Skolvägen, Ekshärad.
2014/299: Advokatbyrån Lennart Lefverström: Yttrande i mål Gustaf Asterius –
Hagfors kommun.
2010/159, Miljö- och energidepartementet: Länsstyrelsens överklagande i fråga
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om utvidgat strandskydd i Hagfors kommun.
2008/92, DHR och HRF: Yttrande över skiss över Torget utanför Coop i Hagfors
2016/389, Trafikverket: Svar gällande tillägg i grundutförandet av
bussbytespunkter Sunnemo och Ekshärad
2016/348, Lantmäteriet: Ansökan om lagfart, Råda 1:76
2016/391, Länsstyrelsen: Ansökan om upprättande av Åtgärdsplan för sjön
Värmullen, HAGFORS KOMMUN
2016/284, Utelämnande av personuppgift: Önskemål om gatubelysning på gångoch cykelväg i Dalen, Hagfors.
2015/166, Trafikverket: Beslut om utbetalning av statlig medfinansiering för
Gång- och cykelväg Atterbergsvägen samt Gång- och cykelväg banvallen mellan
Hagfors och Geijersholm.
2016/276, Värmlands tingsrätt: Yttrande i ärende NCC – Hagfors kommun
2016/360, Trafikverket: Önskemål om borttagande av övergångsstället på
Dalavägen strax söder korsningen Kyrkogårdsvägen, Hagfors.
2016/348, Hornstaden AB: Köpeavtal Råda 1:76.
2015/131, Miljö- och byggkontoret: Slutbesked rivningslov Teknikhuset,
Ekshärad, Grinnemo 1:84
2017/115, Klarälvens vattenråd: Info inför 2017
2017/116, Klarälvens vattenråd: Lokal åtgärdsplan för Upplundens
avrinningsområde
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2017-01-24.
Beslut
Samhällsbyggnadsutskottet godkänner redovisningen.
_____
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