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Förteckning över felaktiga faktauppgifter och
uppdaterade faktaunderlag i Fagerstas översiktsplan
Denna sammanställning, som är aktuell i november 2013, ska bifogas ”Översiktsplan för Fagersta
kommun”, antagen 2007-12-18 och aktualitetsförklarad 2013-03-26.
Förteckningen baseras delvis på de synpunkter som inkommit från kommunens förvaltningar och
förbund, dels under arbetet med aktualitetsprövningen av översiktsplanen 2012, dels i samband
med en separat förfrågan inför upprättandet av denna förteckning.
Nytt/ändrat på europeisk, nationell och regional nivå
Ny plan- och bygglag trädde ikraft den 2 maj 2011.
Nya strandskyddsbestämmelser i miljöbalken trädde ikraft den 1 juli 2009 resp. 1 februari 2010.
Banverket och Vägverket m.fl. har slagits ihop till Trafikverket.
Länsstyrelsen arbetar med en översyn av det utökade strandskyddet. Översynen ska vara färdig
senast 2014.
Länsstyrelsen i Västmanland beslutade (DNR 343‐840‐08) den 28 mars 2008 om utökad
tillståndsplikt för att uppföra byggnader m.m. utmed allmänna vägar i Västmanlands län. För
Fagersta är det framförallt väg 66 som omfattas av beslutet och den utökade tillståndsplikten för
vägen är 30 meter. Tillståndsplikten gäller inte vägavsnitt som är beläget inom område med
detaljplan eller åtgärder som kräver bygglov.
Länsstyrelsen håller på att ta fram en ny länstransportplan: ”Länsplan för regional
transportinfrastruktur 2014-2025 Västmanlands län”
Länsstyrelsen håller på att ta fram en ny länsplan för Västmanlands län.
Länsstyrelsen håller på att ta fram ett nytt landsbygdsprogram för 2014-2020.
Sverige har ratificerat den europeiska landskapskonventionen, vilken trädde ikraft den 1 maj
2011.
Vattenmyndighetens åtgärdsprogram och förvaltningsplan har tillkommit.
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Återkommande/övergripande/generella frågor
Ett gemensamt tillägg till översiktsplanen med avseende på vindkraft har tagits fram för Avesta,
Fagersta och Norberg (för Fagersta 2011-06-28 §75).
Ett tillägg till översiktsplanen med avseende på landsbygdsutveckling (LIS) har tagits fram (201111-22).
En gemensam översiktlig landskapsanalys har tagits fram för Avesta, Fagersta och Norberg
(2011-01-11).
Kommunfullmäktige antog den 22 februari 2011 Fagersta kommuns värdegrund (2011-02-22 §3)
En handelspolicy har tagits fram för Fagersta kommun (2012-02-07 §37).
Ett gemensamt övergripande tillväxtprogram för Fagersta och Norberg har tagits fram (2012-0315, 2012-03-27)
I Bergslagen är gruvnäringen på frammarsch i flera kommuner. Gruvutredningar och
bedömningar av nödvändiga förändringar i infrastrukturen görs. Denna aspekt saknas helt i
översiktsplanen i beskrivningen av påverkande faktorer på kommunen, t.ex. när det gäller
gruvtransporter på vägar och järnvägar. Detta påverkar även i ett mellankommunalt perspektiv.
Vissa av ställningstagandena är inte ordagrant identiska på alla ställen i översiktsplanen. T.ex. är
vissa ställningstaganden mer utvecklade i kapitlet om genomförande och uppföljning jämfört med
i sitt respektive temakapitel. Alla fel av denna typ finns med i den sidvisa förteckningen nedan.
Sidvis
9
Högbyns skidanläggning är nedlagd.
En ny målbild för Fagersta antogs den 28 augusti 2012 (2012‐08‐28 § 80).
11
Riksdagen tog ett beslut (den 22 juni 2010) om ny målstruktur för miljöarbetet, vilket bl.a.
innebär att det inte längre finns några regionala delmål i det nya systemet.
Även om kommunen inte har några lokala miljömål så innehåller kommunens
målstyrningsmodell miljömål.
13
Den 30 juni 2013 var det 12 796 invånare i kommunen. Idag visar befolkningsprognosen
dessutom på en ökning av antalet invånare.
14
Vakansgraden i kommunens bostäder är 3,1 procent i september 2013.
Antalet tomma lägenheter bedöms idag vara färre än 300 stycken, då uthyrningen har ökat
påtagligt under senare tid.
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17
En jämställdhetsstrategi (Fagersta kommuns strategi för jämställd kommun år 2025) antogs den
26 mars 2013 (2013-03-26 §4).
19
”Boende i flerbostadshus” (andra stycket). Seniorboendet (i kooperativ hyresrätt) realiserades
aldrig på grund av för få intresseanmälningar. NVK har 2013 fått ett uppdrag att göra ett omtag
och har nu till kommunen överlämnat ett förslag med kostnadsberäkning på ett flerfamiljshus i
centrumnära läge med vanliga hyresrätter.
20
En skötselplan för tätortsnära naturmark antogs 2008.
21
Ett nytt handikappolitiskt program antogs den 22 juni 2010.
En jämställdhetsstrategi (Fagersta kommuns strategi för jämställd kommun år 2025) antogs den
26 mars 2013 (2013-03-26 §4).
22
”I förskolorna finns även fritidshem…” – fritidshemmen är organisatoriskt och lokalmässigt
placerade i skolorna.
Förskolan i Ängelsberg har lagts ner.
Fagersta kommun har inte längre några dagbarnvårdare.
23
Ställningstagande 1:3. Kommunen har utan resultat sökt förhandlingslösningar. Idag är flertalet
av de tidigare outhyrda lägenheterna uthyrda.
Ställningstagande 1:7. Kommunen antog 2008 en skötselplan för tätortsnära naturmark. Denna
kan fungera som ett delunderlag vid framtagandet av en grönstrukturplan.
25
Ställningstagande 1:3. Kommunen har utan resultat sökt förhandlingslösningar. Idag är flertalet
av de tidigare outhyrda lägenheterna uthyrda.
28
En jämställdhetsstrategi (Fagersta kommuns strategi för jämställd kommun år 2025) antogs den
26 mars 2013 (2013-03-26 §4).
30
Ett gemensamt övergripande tillväxtprogram för Fagersta och Norberg har tagits fram (i Fagersta
2012-03-27)
En jämställdhetsstrategi (Fagersta kommuns strategi för jämställd kommun år 2025) antogs den
26 mars 2013 (2013-03-26 §4).
33
Högbyns skidanläggning är nedlagd.
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34
Vid sjön Eskiln har förändringar skett. Bland annat finns ett elljusspår runt sjön och en Cable
Park för vattenskidåkning har tillkommit.
Högbyns skidanläggning är nedlagd.
35
Högbyns skidanläggning är nedlagd.
36
En jämställdhetsstrategi (Fagersta kommuns strategi för jämställd kommun år 2025) antogs den
26 mars 2013 (2013-03-26 §4).
42-43
Jättåsarna har blivit ett naturreservat.
Ett naturvårdsprogram har tagits fram för kommunen (2010-02-23)
44
Ett naturvårdsprogram har tagits fram för kommunen (2010-02-23)
45
Jättåsarna och Kråksten har blivit naturreservat.
46
Jättåsarna och Kråksten har blivit naturreservat.
Ett naturvårdsprogram har tagits fram för kommunen (2010-02-23)
47
Tysta områden har ännu inte identifierats.
Ett naturvårdsprogram har tagits fram för kommunen (2010-02-23)
48
Ett naturvårdsprogram har tagits fram för kommunen (2010-02-23)
50
Ett naturvårdsprogram har tagits fram för kommunen (2010-02-23)
59
Luftbevakningstornet har blivit ett byggnadsminne.
60
Arbete pågår med att ta fram en vårdplan för Trummelsberg.
Ett av vattenkraftverken i Semla är nyprövat och ska byggas om för att bli mer effektivt.
62
Arbete pågår med att ta fram ett nytt kulturminnesvårdsprogram.
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En kommunberättelse om modernismen i Fagersta har tagits fram av Länsstyrelsen i
Västmanland och Västmanlands läns museum (Modernismen i Västmanland,
www.modernismen.se). Detta kan ses som ett komplement till det nuvarande
kulturminnesvårdsprogrammet.
Ställningstagande 5:2. Texten skiljer sig mot samma ställningstagande på sidan 154.
Ställningstagande 5:3. Texten skiljer sig mot samma ställningstagande på sidan 154.
69-70
Länsstyrelsen håller på att ta fram en ny länstransportplan: ”Länsplan för regional
transportinfrastruktur 2014-2025 Västmanlands län”
Flera förändringar har skett. Bland annat har flera vägprojekt avslutats (utbyggnad av väg 66 och
gång- och cykelväg till Sjöhagen samt ombyggnad av väg 68 till mötesfri landsväg) och en förnyad
översyn av Oti-korsningen görs/har gjorts av Trafikverket.
Ett nytt vägnummer har tillkommit: väg 69 mellan Rättvik och Fagersta (via Falun, Hedemora
och Norberg).
Bensinmacken vid Oti korsning är nedlagd.
Banverket och Vägverket m.fl. har slagits ihop till Trafikverket.
71
En jämställdhetsstrategi (Fagersta kommuns strategi för jämställd kommun år 2025) antogs den
26 mars 2013 (2013-03-26 §4).
72
En cykelstig är byggd mellan Åvestbo och Brandbo.
De enskilda avloppen är färdiginventerade inom ramen för avloppsinventeringen. De avlopp som
behöver åtgärdas ska vara åtgärdade under 2014.
73
Organisationsformen för Vafabs verksamhet är på väg att ändras från aktiebolag till
kommunalförbund.
Sänkmossen har endast viss typ av kompostering (inte ”hushållskompostering”). Matavfall
skickas till Gryta avfallsanläggning i Västerås. Brännbart avfall skickas till förbränning. På
Sänkmossen finns idag även återvinningscentral och mellanlagringsstation för avfall. Sluttäckning
pågår av den gamla deponin. Tillståndsansökan finns inne för att öppna en ny mindre deponi för
viss typ av avfall.
De höga fluoridhalterna är idag åtgärdade för Ängelsbergs dricksvatten.
74
De höga fluoridhalterna är idag åtgärdade för Ängelsbergs dricksvatten.
Grustäkten norr om Onsjö kommer att vara helt avvecklad vid utgången av 2013.
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Tillstånden för bergtäkt och uttag av energitorv har förlängts för befintliga anläggningar, till år
2037 för Åvestbotäkten och till år 2030 för Flyten.
En energi- och klimatstrategi har tagits fram för åren 2008-2015 och ersatt kommunens
energiplan från 1990.
75
En energi- och klimatstrategi har tagits fram för åren 2008-2015 och ersatt kommunens
energiplan från 1990.
Ett gemensamt tillägg till översiktsplanen med avseende på vindkraft har tagits fram för Avesta,
Fagersta och Norberg (för Fagersta 2011-06-28 §75).
Fjärrvärmenätet har kompletterats med spillvärmeanslutning på Fagersta Stainless och Seco
Tools.
76
Ställningstagande 6:3 och 6:4. De enskilda avloppen är färdiginventerade inom ramen för
avloppsinventeringen. De avlopp som behöver åtgärdas ska vara åtgärdade under 2014.
Ställningstagande 6:7. Craboverket är nyprövat.
Ställningstagande 6:8. Texten skiljer sig mot samma ställningstagande på sidan 155.
81
Karta. Området för Åvestbotäkten har utvidgats.
83
Jättåsarna har blivit ett naturreservat.
Ett naturvårdsprogram har tagits fram för kommunen (2010-02-23)
85
Högbyns skidanläggning är nedlagd.
86
Ställningstagande 7:3. Texten skiljer sig mot samma ställningstagande på sidan 156.
Ställningstagande 7:6. Texten skiljer sig mot samma ställningstagande på sidan 156.
91
Avsnittet om Seveso-anläggningar bör benämnas ”Anläggningar som hanterar stora mängder
farliga kemikalier” eller ”Farliga anläggningar”. Förutom Fagersta Stainless AB och SECO Tools
AB bör även Atlas Copcos och AGA Gas verksamheter räknas till den sortens anläggningar.
AGA Gas kan dock på sikt komma att avveckla sin gasproduktion. All hantering av fluorvätesyra
inom Fagersta Stainless AB sker idag inomhus.
Länsstyrelsen klassar även Sevesoanläggningarna som 2 kap 4 § anläggningar enligt lag om skydd
mot olyckor. Tillsynen på de anläggningarna som klassas som Seveso/2 kap 4 § utförs
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gemensamt av Länsstyrelsen, Räddningstjänsten och Arbetsmiljöverket. Tillsynen utförs alltså
normalt samtidigt enligt tre olika lagstiftningar där varje myndighet har ett eget tillsynsansvar.
Anläggningar som hanterar farliga kemikalier kan påverka de skyddsavstånd från industrin som
olika typer av (nytillkommande eller förändring av befintlig) bebyggelse måste ta hänsyn till.
Räddningstjänsten planerar och förbereder sig för insatser på 2 kap 4 §-anläggningarna
tillsammans med företagen. Räddningstjänsten ställer även, genom tillsyn, krav på företagen att
bedriva ett eget säkerhetsarbete samt stödjer genomförandet av detta arbete.
F.d. Fagersta Bruks AB. För Norra industriområdet har undersökningar av markföroreningar
gjorts.
Undersökning av markföroreningar har gjorts av Västanfors Impregnerings område. Resultatet av
denna kan innebära vissa restriktioner på den framtida markanvändningen av detta område.
Semla dammsjö har numera klass 3 och är inte längre prioriterad av länsstyrelsen.
Fagersta kemiska tvätt undersöktes under 2006 och är numera i riskklass 3 och inte heller
prioriterad av länsstyrelsen.
93
Nya miljökvalitetsnormer har tillkommit för vatten.
94
Nya krisberedskapsplaner från och med 2013.
Kommunen har antagit en risk- och sårbarhetsanalys.
Nya miljökvalitetsnormer har tillkommit för vatten.
96
Nya miljökvalitetsnormer har tillkommit för luftkvalité avseende PM 2,5.
97
Ställningstagande 8:5. Texten skiljer sig mot samma ställningstagande på sidan 157.
Ställningstagande 8:6. Texten skiljer sig mot samma ställningstagande på sidan 157.
105
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning (NVE) är nytt samverkansorgan.
106
Fler kommuner ingår numera i Samordningsförbundet.
110
Kråksten har blivit ett naturreservat.
111
Arbete pågår med att ta fram ett nytt kulturminnesvårdsprogram.
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126-128
Området BF10 Norr om Sjöhagen har detaljplanelagts för nya bostadstomter.
137
Högbyns skidanläggning är nedlagd.
138-139
Kråksten har blivit ett naturreservat.
143
Högbyns skidanläggning är nedlagd.
145
Jättåsarna har blivit ett naturreservat.
153
En jämställdhetsstrategi (Fagersta kommuns strategi för jämställd kommun år 2025) antogs den
26 mars 2013 (2013-03-26 §4).
154
Ställningstagande 5:2. Texten skiljer sig mot samma ställningstagande på sidan 62.
Ställningstagande 5:3. Texten skiljer sig mot samma ställningstagande på sidan 62.
155
Ställningstagande 6:8. Texten skiljer sig mot samma ställningstagande på sidan 76.
156
Ställningstagande 7:3. Texten skiljer sig mot samma ställningstagande på sidan 86.
Ställningstagande 7:6. Texten skiljer sig mot samma ställningstagande på sidan 86.
157
Ställningstagande 8:5. Texten skiljer sig mot samma ställningstagande på sidan 97.
Ställningstagande 8:6. Texten skiljer sig mot samma ställningstagande på sidan 97.
164
Arbete pågår med att ta fram ett nytt kulturminnesvårdsprogram.
Ett nytt handikappolitiskt program antogs den 22 juni 2010.
Se även under Nytt/ändrat på europeisk, nationell och regional nivå
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