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Sammanträdesdatum Sida 1/10 

  

2023-01-19 

 

  

Miljö- och byggnämnden  
  
  
  

 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 
 

Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset, Dalavägen 12, Hagfors kl. 
15:00-16:10 

  

Beslutande Christer Stenmark (OR) 
Maria Bertelsen (OR) 
Gunnar Björk (OR) 
Anders Johansson (S) 
Margret Bergkvist (S), deltog ej i § 4, kl 15:40-15:55 
Ingegärd Olsson (S) 
Michael Kjellstrand (OR) 
 
 

  

Övriga  
Ulrika Fahlstad, miljö- och byggchef 
Anneli Svensson, miljö- och byggsekreterare 
Peter Eriksson, alkohol/hälsoskyddsinspektör, t o m § 4, kl 15:55 
Sofia Kyman, miljö- och hälsoskyddsinspektör, t o m kl 15:20 
Jakob Fernqvist, miljö- och hälsoskyddsinspektör, t o m kl 15:20 
George Hompis, miljö- och hälsoskyddsinspektör, t o m kl 15:20 

  

Plats och tid för justering Digitalt   

  

Avser paragrafer § 1 - § 6 

  

  

Sekreterare  

 Anneli Svensson 

  

  

Ordförande  

 Christer Stenmark 

  

  

Justerande  

 Anders Johansson 
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 ANSLAG/BEVIS 

  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Nämnd/Styrelse Miljö- och byggnämnd 

Sammanträdesdatum 2023-01-19 

Datum då anslaget sätts upp 2023-01-26 

Datum då anslaget tas ned 2023-02-17 

Förvaringsplats för protokollet Miljö- och byggkontoret 

  

  

  

 Anneli Svensson 
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Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 
 

 

Innehållsförteckning 

Ärende Sida 

§ 1 - Anmälan om jäv...................................................................................................................................... 4 

§ 2 - Verksamhetsplan för miljö- och byggnämnden år 2023 ......................................................................... 5 

§ 3 - Revidering av taxa för alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter, lag om receptfria 
läkemedel och spellagen med anledning av ny lagstiftning för tobaksfria nikotinprodukter ......................... 6 

§ 4 - Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av gäststuga, Ekshärads Råda 1:137........................ 7 

§ 5 - Delegeringsbeslut ................................................................................................................................... 9 

§ 6 - För nämndens kännedom ...................................................................................................................... 10 
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Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 
 

 

Dnr  

§ 1 - Anmälan om jäv  
Margret Bergkvist (S) anmäler jäv gällande punkt 5, Ansökan om 
strandskyddsdispens för nybyggnad av gäststuga, Ekshärads-Råda 1:137. 
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Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 
 

 

Dnr MB/2023:5 

§ 2 - Verksamhetsplan för miljö- och byggnämnden år 
2023  
Miljö- och byggnämndens arbetsuppgifter regleras i huvudsak av 
speciallagstiftning. Miljö- och byggnämndens verksamhet är tvärvetenskaplig och 
spänner över ett mycket stort antal naturvetenskapliga och tekniska 
ämnesområden med tillhörande juridik. 
Nämndens huvudsakliga verksamheter omfattar prövning och tillsyn/kontroll 
inom ett stort antal lagområden. 
 
Miljö- och byggkontoret tar årligen fram en plan för hur nämndens 
verksamhetsområde i sin helhet ska täckas in under det kommande året och vilka 
prioriteringar som ska göras. 

Handlingar i ärendet 

Förslag till verksamhetsplan för år 2023. 
Miljö- och byggkontorets skrivelse 2023-01-11. 

Beslut 

Verksamhetsplanen för miljö- och byggnämnden år 2023 antas. 
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Dnr MB/2023:6 

§ 3 - Revidering av taxa för alkohollagen, lag om tobak 
och liknande produkter, lag om receptfria läkemedel 
och spellagen med anledning av ny lagstiftning för 
tobaksfria nikotinprodukter  
2022-08-01 trädde en ny lag ikraft, Lag om tobaksfria 
nikotinprodukter(2022:1257). Kommunen har enligt 17, 24, och 25 §§ i denna 
lagstiftning ansvar för handläggning av anmälan och tillsyn av försäljning av 
tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter. 
Kommunen får även enligt 40 § Lag om tobaksfria nikotinprodukter ta ut avgifter 
för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig försäljning av tobaksfria 
nikotinprodukter. Den gällande taxan behöver därför uppdateras med anmälnings- 
och tillsynsavgift för tobaksfria nikotinprodukter. 

Anmälan om servering och försäljning av folköl har funnits i flera år men ingen 
avgift för anmälan har tagits tidigare. Eftersom anmälan kräver handläggning, 
speciellt för bedömningen av egenkontrollprogram som ska lämnas in med 
anmälan, behöver en avgift tas för att täcka kostnaden för handläggningstiden. 

Den reviderade taxan ska börja gälla från och med 2023-03-01. 

Handlingar i ärendet 

Förslag till taxa för alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter, lag om 
tobaksfria nikotinprodukter, lag om receptfria läkemedel och spellagen.  
Miljö- och byggkontorets skrivelse 2023-01-12. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för alkohollagen, lag om tobak och 
liknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter, lag om receptfria 
läkemedel och spellagen. 

Taxan gäller från och med 2023-03-01. 

Beslutet skickas till: 
Peter Eriksson, alkohol/hälsoskyddsinspektör 
Miljö- och byggkontoret 
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Dnr MB/2022:36 

§ 4 - Ansökan om strandskyddsdispens för 
nybyggnad av gäststuga, Ekshärads Råda 1:137  
Stig Magnus Bergqvist ansöker om strandskyddsdispens för uppförande av 
gäststuga på fastigheten Ekshärads-Råda 1:137. Byggnaden kommer att få en area 
på 30 m². Strandskyddet i området är 100 meter. Ulrika Fahlstad inspekterade 
platsen 2022-11-16. 
 
Plan- och fastighetsförhållanden: 
Området omfattas av Hagfors kommuns LIS-plan antagen 2014-05-09. 
 
Bedömning: 
Fastigheten ligger vid sjön Grängens östra sida. Bostadshuset och intilliggande 
garage finns idag beläget ca 130 meter från stranden. På fastigheten finns 
ytterligare en byggnad, ca 70 meter från stranden. Den arrenderas ut som bostad. 
Platsen där gäststugan är tänkt att placeras ligger ca 25 meter från vattnet på en 
nivå högre, cirka en meter, än området i direkt anslutning till vattnet. Det är idag 
klippt gräsyta. Direkt söder om tänkt placering, ca 8-10 meter, ligger ett 
fritidshus. Fastigheten nyttjas i sin helhet och utgör till stora delar klippta 
gräsytor. 
 
Miljö- och byggnämnden bedömer att området för tänkt placering är 
ianspråktaget. Placeringen är i direkt anslutning till befintlig bebyggelse 
och ligger avskilt från stranden genom den nivåskillnad som finns. Gästhuset 
kommer inte närmare vattnet än det intilliggande fritidshuset söder om, och det 
kommer att ligga i linje med bostadshuset som arrenderas ut. Det medför en yta 
mot norr där man kan passera ner till vattnet utan att känna att man kommer för 
nära. 
Tomtplatsavgränsningen utgör den yta som gäststugan upptar på marken. Den 
sökta åtgärden motverkar inte strandskyddets syften. 
Området är redan ianspråktaget och den planerade åtgärdens påverkan på växt- 
och djurliv bedöms vara försumbar. 

Handlingar i ärendet 

Ansökan 2022-10-03 
Situationsplan 2022-10-03 
Fotografier 2022-10-03 och 2022-11-16. 
Miljö- och byggkontorets skrivelse 2023-01-11. 
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Beslut 

Med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808) kapitel 7, § 18c punkt 1beviljas 
strandskyddsdispens för sökt åtgärd. 
Med stöd av kapitel 7, § 18f får byggnaden inte placeras närmare strandlinjen än 
25 meter. 
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. 
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. 
 
Bygglov eller marklov kan krävas. Arbete i vatten kan också kräva anmälan till 
länsstyrelsen alternativt tillstånd för vattenverksamhet. Kontakta därför 
länsstyrelsen om du ska utföra åtgärder i vattenområden. 
 
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. 
 
På grund av jäv deltar inte Margret Bergkvist (S) i handläggningen i detta ärende. 
 
Beslutet skickas till: 
Sökande 
Länsstyrelsen i Värmland, 651 86 Karlstad 
Bifogas: 
Hur man överklagar 
Handlingar i ärendet 
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Dnr MB/2023:2 

§ 5 - Delegeringsbeslut  
Delegeringsbeslut bygglov 2022-12-06 till och med 2023-01-09, miljö- och 
hälsoskydd 2022-12-06 till och med 2023-01-09, alkoholhandläggare och miljö- 
och byggchef 2022-12-06 till och med  
2023-01-10 och räddningstjänsten 2022-12-01 till och med 2022-12-31. 

Handlingar i ärendet 

Delegeringslista bygglov 2023-01-10. 
Delegeringslista miljö- och hälsoskydd 2023-01-10. 
Delegeringslista alkoholhandläggare och miljö- och byggchef 2023-01-10. 
Delegeringslista räddningstjänsten 2023-01-02. 

Beslut 

Nämnden godkänner redovisningen. 
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Dnr  

§ 6 - För nämndens kännedom  
Miljösamverkan i Värmlands och Örebro län anordnar en utbildning för 
förtroendevalda och chefer i miljö- och byggnämnder i Karlstad den 21 mars.  

Beslut 

Nämnden godkänner redovisningen. 

 
 
 

 
 


