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§8

Information

Aktuella planärenden
Peter Granqvist, planingenjör lämnar information om aktuella planärenden:
- Genomgång av prioriteringslista
- Biltema

Skrivelse från 17 boende, kvarteren Aspen, Linden och Almen
Peter Granqvist, planingenjör lämnar information
- Information om inkommen skrivelse
- Tjänsteskrivelse görs till nästa sammanträde för plan- och näringslivsutskottet 12 mars
2018
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Trafikverket – Avesta kommun,
bevakningslista 2018

Dnr KK2018-000026 014
Trafikverket Region Mitt och Avesta kommun har gjort en överenskommelse om samarbete
som syftar till att tydliggöra hur samverkan ska ske för att uppnå sina respektive mål och
ambitioner vad det gäller transportpolitik, tillgänglighet, säkerhet samt miljö och hälsa.
Perspektivet omfattar de fyra trafikslagen; väg, järnväg, sjöfart samt flyg.
Parterna ska gemensamt upprätta en bevakningslista som tydliggör aktuella beröringspunkter.
Ett antal gemensamma åtaganden finns.
Samverkan ska ske genom Avesta kommuns plan- och näringslivsutskott och en
berednings/arbetsgrupp (enbart tjänstemän). Plan- och näringslivsutskottet fastställer
bevakningslistan.
Beredning
- Tjänsteskrivelse till plan- och näringslivsutskottet 2 februari 2018
Plan- och näringslivsutskottet beslut
- Nedanstående bevakningslista gäller för 2018:
-

RV 68 Källhagen, cirkulation
Trafikplats Dalahästen samt närliggande områden
Väg 736/Ny planfri korsning, södra infarten till Fors
Utveckling av industriområde Krångede/Horndal
Brogårdsbron
Översyn centrala Fors
Järnvägen Avesta Krylbo- Dalslund
Dalabanan
Rv 68 Nordanö – Jularbo
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Horndal
Underhåll
Gångfållor över järnvägen i Bengtsbo
Övriga frågor
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Granskning –Detaljplan för område väster om
Avestarondellen, Avesta kommun

Dnr KK 2018 000032 214

Ärendebeskrivning
Syftet med planens södra delområde är att möjliggöra för framtida användningar som t ex
bilservice och handel med skrymmande varor inom området. Detta för att i framtiden i första
hand möjliggöra för bilhandel samt bilservice då nyetablering inom området är aktuell. Syftet
med planens norra delområde är att den befintliga parkeringsytan ska kunna bli privatägd.

Samråd
Planförslaget samråddes under tiden 27 november 2017 t o m 29 december 2017med bland
annat länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kända sakägare enligt fastighetsförteckning,
myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av
förslaget.
Yttranden har inkommit från Länsstyrelsen, Lantmäteriet, Trafikverket, Vattenfall, Skanova
samt Outokumpu. Trafikverket hade inga synpunkter. Inkomna yttranden har föranlett
kompletteringar av planförslaget och vilka dessa är finns sammanställda i en
samrådsredogörelse.
Beredning
-

Plan- och byggenhetens tjänsteskrivelse 25 januari 2018
Granskningsversion av plankarta, planbeskrivning samt samrådsredogörelse upprättad
19 februari 2018.

Plan- och näringslivsutskottets beslut
- Plan- och näringslivsutskottet godkänner samrådsredogörelse daterad 15 januari 2018.
- Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan varför
inte heller någon miljöbedömning enligt 6 kap 11-18 och 22 §§ Miljöbalken erfordras.
- Plan- och näringslivsutskottet godkänner detaljplan för Område väster om
Avestarondellen, Avesta kommun, upprättad 19 februari 2018 för granskning.
___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Västmanland- Dalarna miljö- och
byggnadsnämnd

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott

§ 11

Sida 6

2018-02-19

Avesta kommuns mål för rättvis handel och etisk
konsumtion

Dnr KK2018 000033 059
Avesta kommun har sedan i april 2009 varit diplomerad som Fairtrade City. I kommunens
Vision för Avesta 2030 har man formulerat att ”Globalt har vi fortsatt vara en
föregångskommun som Fairtrade City”.
Fairtrade-diplomeringen innebär att kommunen lever upp till kriterier och krav på rättvis
handel och ILO:s kärnkonventioner i offentlig upphandling, att det bedrivs ett aktivt
informationsarbete samt erbjuds ett utbud av Fairtrade-märkta produkter i butiker, på
serveringsställen och arbetsplatser. Föreningen Fairtrade Sverige utfärdar diplom i enlighet
med Fairtrade Internationals kriterier. Omdiplomering sker årligen och vartannat år krävs ett
nytt politiskt uppdrag åt kommunens upphandlare att ställa tillräckliga krav vid den offentliga
upphandlingen på rättvist handlade produkter som både följer principerna för rättvis handel
och ILO:s kärnkonventioner.
Avesta kommun har omdiplomerats åtta gånger, senast 2017 och har satt upp målen att den
etiska konsumtionen av kaffe och kakao för Avesta kommun skulle vara 100% senast 2017.
För konsumtionen av thé skulle andelen etiskt märkt vara 50%, för bananer 70% och för
bitsocker 50%.
Utfallet visar att under 2017 var andelen kaffe 90%, kakao 99%, thé 39%, bananer 37% och
bitsocker 0%. Den låga andelen bitsocker kan förklaras med brist på information samt många
olika inköpare inom kommunen för den varan.
Arbetet med att öka den etiska konsumtionen har samordnats av en styrgrupp med
representanter från den kommunala organisationen, näringslivet och organisationer i Avesta.
Styrgruppen har planerat och genomfört de olika informationsinsatser och
ambassadörsutbildningar som utförts under 2016 och 2017, och som är en del av kriterierna
för diplomeringen.
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Beredning
- Tjänsteskrivelse Avesta kommuns mål för rättvis handel och etisk konsumtion
Vid plan- och näringslivsutskottet yrkar Gunilla Berglund (C) och
Johan Thomasson M) avslag på förslag till beslut med motiveringen att man inte har
förtroende för Fairtrade diplomeringen.
Susanne Berger (S) yrkar bifall till förslaget.
Efter fastställd proposition meddelar ordföranden att plan- och näringslivsutskottet beslutar
enligt hållbarhetsstrategens förslag till beslut.
Plan och näringslivsutskottets beslut
- Av Avesta kommuns upphandlade volym ska andelen etiskt producerat senast 2019 vara:
för kaffe, 100%
för kakao – ej inräknat chokladdryck, 100%
för thé, 50%
för bananer – inklusive bananer i fruktkorgar, 70%
för bitsocker och portionsförpackat socker, 50%
för mald vitpeppar, 50%
de etiskt producerade volymerna ska uppfylla ILOs kärnkonventioner och principerna
för rätträttvis handel.
- Styrgruppen för Avesta Fairtrade City planerar och genomför de insatser, kartläggningar
och redovisningar som krävs för diplomeringen.
-
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§ 12

Bygdepeng för Horndals utveckling

Dnr KK 2018 -000046
Skogsavverkningen som nu påbörjas på Googles mark i Horndal, beställs av Avesta kommun
och förtjänsten av försäljningen tillfaller Avesta kommun, det är ett bra tillfälle att låta del av
förtjänsten gå tillbaka till bygden och civilsamhället för att höja attraktiviteten och
samhörigheten i Horndal som bygd.
Lars Isacsson (S) yrkar att Avesta Kommun avsätter 1 miljon kronor av den kommande
förtjänsten från skogsavverkningen på Googles utvecklingsområde i Horndal/Krångede till en
bygdepeng för Horndals utveckling. Medel som kan sökas för aktiviter/investeringar som
höjer Horndals attraktivitet/sammanhållning. Sökande kan vara ideella föreningar och
organisationer, beslutande i utbetalning är PNU och uppdrag ges till Kommunkansliet att ta
fram riktlinjer för de samma.

Beredning
- Skrivelse angående bygdepeng 13 februari 2018
Förslag till kommunstyrelsen:
- Kommunkansliet får i uppdrag att ta fram kriterier för utdelande av bygdepeng.
___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Kommunkansliet (Tillväxt)

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 9

2018-02-19

Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott

§ 13

Remiss till Miljö- och energidepartementet
angående prövning enl 7 kap.29 § miljöbalken
avseende bekämpning av larver av
översvämningsmygg i Nedre Dalälvens
översvämningsvåtmarker

Dnr KK 2018 000050 447
Överlämnande av frågan om tillåtlighet enligt 7 kap. 29 § miljöbalken för
bekämpning av larver av översvämningsmygg i Nedre Dalälvens
översvämningsvåtmarker 2018.
Överlämnande
Naturvårdsverket överlämnar, i enlighet med 19 kap. 2 § miljöbalken, frågan om
tillåtligheten av bekämpning av larver av översvämningsmygg i de
översvämningsvåtmarker inom eller berörande Natura 2000-områden vid Nedre
Dalälven som omfattas av Nedre Dalälvens Utvecklings AB:s ansökan för
regeringens avgörande enligt 7 kap. 29 § miljöbalken, då förutsättningar enligt
vår bedömning inte föreligger att meddela tillstånd enligt 7 kap. 28 a och 28 b §§
miljöbalken.
Sammanfattning
Återkommande stora mängder stickmyggor har betydande negativa effekter på
såväl boende som besökare och näringsliv i vissa områden kring Nedre Dalälven
och Naturvårdsverket ser ett behov av att hantera detta problem.
Bekämpning av larver av översvämningsmygg med det biologiska
bekämpningsmedlet VectoBac G® har skett i området sedan 2002, dock inte
årligen då förekomsten av larver varierat under årens lopp. Ingen bekämpning
utfördes 2017. Årets ansökan gäller bekämpning vid högst fyra tillfällen under
perioden 1 maj till och med 31 augusti 2018 och omfattar ramområden om
sammanlagt 11 671 hektar, varav 5 270 hektar ligger inom 17 Natura 2000områden. Högst 200 000 kg bekämpningsmedel avses användas varav högst 122
800 kg inom Natura 2000-områdena, vilket motsvarar det maximala förväntade
årsbehovet av VectoBac G® vid fyra översvämningar. Samma områden berörs av
ansökan för 2018 som inför 2017 års bekämpningssäsong.

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Västmanland-Dalarna Miljö- och
byggförvaltning
Kommunkansliet(Tillväxt)
Sekretariatet

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 10

2018-02-19

Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott

§ 13

(forts)

Naturvårdsverket bedömer att det råder en osäkerhet om risken för oönskade
ekologiska effekter vid upprepad och storskalig spridning av VectoBac G®.
Därför bedömer de att det inte finns förutsättningar för att meddela tillstånd med
stöd av 7 kap. 28 a och 28 b §§ miljöbalken och överlämnar i enlighet med 19
kap. 2 § miljöbalken ärendet till regeringen för avgörande enligt 7 kap. 29 §
miljöbalken.
När det gäller de särskilda kriterierna för tillåtlighet enligt 7 kap. 29 §
miljöbalken vill Naturvårdsverket framhålla följande.
I dagsläget finns kunskap om alternativa lösningar för att väsentligt kunna bidra
till att långsiktigt lösa problemet med massförekomst av översvämningsmygg.
Dessa alternativa lösningar kan dock behöva kompletteras med bekämpning med
VectoBac G® vissa år eller vissa perioder under en bekämpningssäsong. De
aktuella alternativa lösningarna är hävd genom bete eller slåtter och ändrad
vattenreglering. Bete och slåtter sker i nuläget i begränsad utsträckning genom
projekt som länsstyrelsen initierat. Dock bör enligt Naturvårdsverket en
långsiktig planering genomföras för att identifiera ytterligare områden lämpliga
för bete eller slåtter i området kring Nedre Dalälven. Arbetet för en ändrad
vattenreglering behöver också planeras för att kunna komma igång, och berörda
parter bör bjudas in till samråd om detta. Naturvårdsverkets slutsats generellt är
att det saknas tillräckliga alternativa lösningar 2018 då varken hävd genom bete
eller slåtter eller ändrad vattenreglering i dagsläget kan lösa problemen med
översvämningsmygg i tillräckligt hög grad. För några områden bedömer dock
Naturvårdsverket att det finns alternativa lösningar och att det aktuella kriteriet
inte är uppfyllt för dessa.
Naturvårdsverket bedömer, generellt sett, att det råder ett väsentligt
allmänintresse av att bekämpningsåtgärder genomförs i de områden som
ansökan omfattar. För ett mindre område inom Naturreservatet Båtfors, Uppsala
län, bedömer dock Naturvårdsverket att allmänintresset inte är tillräckligt starkt
för att tillstånd till bekämpning ska lämnas.
Naturvårdsverket bedömer att det inte går att ställa några krav på ändamålsenliga
kompensationsåtgärder för bekämpning med VectoBac G® 2018. Genom krav på
egenkontroll och uppföljning som möjliggör framtida åtgärder bedömer
Naturvårdsverket ändå att kriteriet i 7 kap. 29 § 3 miljöbalken är uppfyllt.
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Naturvårdsverket anser att en eventuell bekämpning med VectoBac G® inte bör
gå utöver vad som är nödvändigt för att göra situationen uthärdlig under
sommaren 2018 i områden med stora mängder översvämningsmygg.
Naturvårdsverket menar att så kan bedömas vara fallet när förekomst i områden
av minst 5 000 stickmyggor per fällnatt, alternativt minst 4 000
översvämningsmyggor per fällnatt, har påvisats. En eventuell tillåtlighet bör
vidare förenas med villkor om egenkontroll och uppföljning för att klarlägga att
bekämpningarna får avsedd verkan och inte leder till oönskade effekter, samt
villkor som säkerställer att aktiva häckningsplatser för vitryggig hackspett inte
störs.
Naturvårdsverket bedömer att en eventuell tillåtlighet inte bör meddelas för mer
än ett (1) år.
Prövning enligt 7 kap. 29 § miljöbalken avseende bekämpning av larver av
översvämningsmygg i Nedre Dalälvens översvämningsvåtmarker
Följande myndigheter anmodas att senast den 28 februari 2018 yttra sig över
Naturvårdsverkets hemställan av den 8 februari 2018.
Beredning
- Skrivelse- hemställan regeringen 16 februari 2018
- Remiss till Miljö- och energidepartementet angående prövning enl 7 kap.29 § miljöbalken
avseende bekämpning av larver av översvämningsmygg i Nedre Dalälvens
översvämningsvåtmarker
Plan- och näringslivsutskottets beslut
- Kommunkansliet (Tillväxt) och Västmanland- Dalarna miljö- och byggförvaltning ges
i uppdrag att utforma Avesta kommuns remissvar.
- Inskickat remissvar delges Plan- och Näringslivsutskottet på kommande möte.
___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Västmanland-Dalarna Miljö- och
byggförvaltning
Kommunkansliet(Tillväxt)
Sekretariatet

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 12

2018-02-19

Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott

§ 14

Program för landsbygdsutveckling i Avesta
kommun

Dnr KK 2017- 000448 149
Näringslivsutvecklaren lämnar förslag till landsbygdsutvecklingsprogram för Avesta kommun.
Avesta kommuns landsbygdsutvecklingsprogram beskriver kommunens verksamheter på
landsbygden samt samverkan mellan kommunen och andra aktörer för att säkerställa service
och utveckling. Landsbygdsprogrammets syfte är inte att redovisa åtgärder för de enskilda
byarna eller tätorterna utan programmet fokuserar på områden som är gemensamma för stora
delar av kommunens landsbygd. Innehållet speglar en levande landsbygd inom de områden
som kommunens vision tar upp; dvs avsnitt om ett rikt näringsliv, servicepunkter, boende,
kommunikationer, kulturliv, besöksnäring, lokalt engagemang m.m.
Innehållet har tagits fram tillsammans med utvecklingsgrupper i Södra By, Fors och Horndal,
kommunbygderådet Folkare Landsbygdsforum och LRF´s kommungrupp samt i diskussion
med kommunens Ungdomsråd. De styrkor, svagheter, hot och möjligheter för landsbygden
som då diskuterats har inarbetats i programmet. Ibland har de skrivits in extra tydligt i
programmet genom att det anges vad utvecklingsgrupperna anser och önskar. Därigenom
visar programmet en viljeinriktning inte bara från politiken utan även till politiken från dem
som bor på landsbygden.
Avesta kommuns landsbygdsutvecklingsprogram ska kunna användas i praktisk handling och
ge svar på vanliga frågor, men anger även vid varje avsnitt konkret vart inom kommunen man
kan vända sig.
Landsbygdsutvecklingsprogrammet har presenterats som informationspunkt vid Plan- och
Näringslivsutskottets möte den 8:e jan, varefter de politiska partierna har haft möjlighet att
inkomma med förslag till revideringar. De har dock varit mindre och mer redaktionella och
inte gett upphov till omskrivningar av större karaktär.
Beredning
- Förslag till nytt program för Landsbygdsutveckling Avesta kommun
- Tjänsteskrivelse angående nytt program för Landsbygdsutveckling Avesta kommun
Förslag till kommunstyrelsen:
- Förslaget till nytt Landsbygdsutvecklingsprogram för Avesta kommun antas
___
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§ 15

Gunilla Berglunds (C) motion om byggande på
åkermark

Dnr KK 2017- 00308 913

Gunilla Berglund (C) anför följande:
Avestas befolkning ökar vilket är glädjande. Det kräver dock ökat byggande av bostäder och
också mer mat. Kommunal service och verksamhet behöver också anpassas.
Sverige har idag en mycket låg självförsörjningsgrad av livsmedel. Ca 50 % importeras. Det är
sårbart och ologiskt. Vi kan producera mycket mer och har högre kvalité på våra livsmedel.
Det skulle också ge mer sysselsättning.
Avesta liknar Sverige. Våra åkrar producerar spannmål och potatis, kött och mjölk. Dock ej
för våra hushåll i Avesta med undantag för spannmål och potatis. Grönsaksodlingen är
försumbar trots goda förutsättningar. Vi kan bättre men då gäller det att skydda den åkermark
som finns kvar.
T ex vill vi värna den fina åkermarken i Månsbo. Den är redan naggad i kanten av
bostadsbyggande men det som finns kvar är värdefull åkermark till bl a grönsaker och potatis.
Gunilla Berglunds (C) förslag:
- att Avesta kommun i sin planering tar stor hänsyn till god åkermark och undantar den för
exploatering.
Kommunfullmäktige beslutade 26 september 2017 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 30 oktober 2017 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för yttrande.
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Tillväxt Avestas yttrande:
Avesta har - som Gunilla Berglund anger - ett stort behov av bostäder utifrån de senare årens
ökande invånarantal. Flera byggprojekt har inletts och några färdigställts. Men behovet är
större än så. I månadsskiftet november – december 2017 stod 2310 personer i kö hos
bostadsbolaget Gamla Byn AB.
I kommunens medborgarundersökning hösten 2017 (SCB) framgår att bostäder borde vara ett
prioriterat område för att öka nöjdheten i kommunen.
I Avestas bostadsförsörjningsprogram (antaget av kommunfullmäktige 2015) har fastställts att
majoriteten av planerad nyproduktion ska förläggas till centralorten där det ges möjlighet till
pendling. Det är också bostäder i de centrala delarna som intresserar personer över 60 år om
de skulle lämna sina villor. Det visar den enkät som Avesta kommun gjorde sommaren 2014.
På frågor kring dessa personers önskade, framtida boende, efterlyste de svarande i huvudsak
2-or och 3:or med uteplats eller stora balkonger samt hiss. Men i deras önskemål ingick också
att bostäderna skulle ligga centralt, nära handel och service. För de personer som önskar att
bygga själva, så finns det småhustomter på kommunal mark att köpa utanför centralorten, i
såväl Horndal, Näs, Hede och By.
Den mark som kommunen idag kan erbjuda intresserade byggherrar för större projekt, är
endast den mark som kommunen själv äger. Avesta har startat ett par markanvisningstävlingar
(hösten 2017 och januari 2018) för att locka exploatörer att bygga i kommunen. Många av de
tomterna – såväl centralt i Avesta som i Krylbo – kommer emellertid inte att kunna täcka
behovet av nya bostäder.
Det i motionen utpekade området Månsbo som börjat bebyggas med egnahem, ligger centralt
mitt emellan Avesta och Skogsbo, och i anslutning till existerande infrastruktur (önskvärt enl.
Bostadsförsörjningsprogrammet från 2015). Kommunens avgiftsfria busstrafik passerar i
ytterkanten av området och det finns i närheten både skola och en nyligen invigd
livsmedelsbutik.
Att bygga nya bostadsområden utan dessa förutsättningar blir kostsamt.
Förslag
- Motionen är besvarad med kommunkansliets (Tillväxt Avesta) yttrande.
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Västmanland- Dalarna miljö- och byggförvaltnings yttrande:
Förvaltningen har som princip inget emot att åkermark bevaras för odling, och då i första
hand helt ekologisk odling.
Förvaltningen anser dock att denna fråga även fortsatt bör hanteras i kommunens
översiktsplan som då ska väga olika allmänna intressen mot varandra och, efter samråd med
bland annat kommuninvånarna, antas av Kommunfullmäktige. Att detta ses som en fråga för
översiktsplanen kommer sig bl.a. av att det i vissa lägen kan krävas att åkermark tas i anspråk
för t.ex. en tätorts möjliga utveckling, men att detta då ska ske enligt den samlade avvägning
som sker i översiktsplanen och arbetet med att ta fram denna.
Kommunens gällande översiktsplan är restriktiv kring ny bebyggelse på många platser med
jordbruksmark, men då kanske främst utifrån höga natur- eller kulturmiljövärden. I den nya
översiktsplan som kommunen nu ska ta fram finns dock möjligheter att även väga in andra
värden, som t.ex. mat- och foderproduktion.
Förvaltningen konstaterar också att lagstiftningen gällande byggande på jordbruksmark är så
restriktiv att det redan idag finns mycket litet utrymme för att ge tillstånd till bebyggelse på
åkermark. Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken är jordbruk en näring av nationell betydelse.
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse endast om det behövs för att
tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.
I ett par senare rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen förefaller dessutom domstolarnas
tolkning av vad som ska betraktas som ”brukningsvärd jordbruksmark” ha vidgats.
Att ytterligare begränsa möjligheterna till att kunna bygga på jordbruksmark kan vara
omotiverat hämmande och kan t.ex. medföra ett ökat tryck på att exploatera skogsmark
istället, vilket kan öppna upp för att även skogar med höga naturvärden får stryka på foten,
när inga andra alternativ står till buds.
Ett lagförslag om att ytterligare inskränka möjligheterna till att exploatera jordbruksmark har
varit på remiss till för ca ett år sedan och just nu verkar det i riksdagen diskuteras ändringar åt
motsatt håll i lagstiftningen. Utifrån detta kan det kanske vara klokt att avvakta vad som sker
med lagstiftningen innan frågan hanteras i kommande ny översiktsplan för kommunen.
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Beslut
- Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd beslutar att förvaltningens bedömning
enligt ovan ska utgöra nämndens yttrande i ärendet.
Beredning
- Gunilla Berglunds (C) motion 25 september 2017.
- Kommunfullmäktige 26 september 2017 § 140.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 oktober 2017 § 145.
- Byggenhetens upprättade tjänsteskrivelse daterad 8 januari 2018.
- Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd 23 januari 2018 § 27.
- Tillväxt Avestas tjänsteskrivelse 18 januari 2018.
Vid plan- och näringslivsutskottets sammanträde yrkar Gunilla Berglund (C) att motionen ska
bifallas.
Lars Isacsson (S) yrkar att motionen är besvarad med hänvisning till Tillväxt Avestas och
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds yttranden.
Efter fastställd proposition meddelar ordföranden att plan- och näringslivsutskottet beslutar
enligt Lars Isacssons (S) förslag.
Förslag till kommunstyrelsen
- Motionen är besvarad med hänvisning till Tillväxt Avestas och Västmanland-Dalarna miljöoch byggnadsnämnds yttranden.
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Delgivningar

https://www.avesta.se/kommun-demokrati/handlingar-protokoll/kommandesammantraden/kallelser/
Dnr KK 2017-000259 214
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltnings laga kraftbevis – ändring av detaljplan inom
Fors industriområde.
Dnr KK 2017-000387 214
Kungörelse om granskning – detaljplan för Tor 9 och 10, Haganäsområdet
___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

