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§ 46 Bedömning och prioritering av ansökningar om
medel från fonder för bygdeavgifter (bygdemedel)
Dnr KK 2021-000143 046
Länsstyrelsen har översänt möjlighet till yttrande från Avesta kommun vad gäller de
ansökningar om bygdemedel som gjorts av föreningar. Näringslivsenheten har tillsammans
med fritidsenheten gått igenom och prioriterat ansökningarna. Möjligt belopp att söka i år är
120 000 kronor.
Bygdemedel ska användas till investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service
eller annat som är till nytta för bygden. Länsstyrelsen kommer att ta det avgörande beslutet
utifrån projektens allmännytta.
Beredning
- Förslag till prioriteringar av bygdemedel 2021
- Tjänsteskrivelse daterad den 20 maj 2021
- Ansökan om bygdemedel - projekt HittaUt i Avesta
- Ansökan om bygdemedel - mobil tidtagning
- Ansökan om bygdemedel - renovering lift
- Ansökan om bygdemedel - utbyggnad av discgolfbana
- Ansökan om bygdemedel - tvättmaskin
- Sammanställning av sökande av bygdemedel
- Begäran om yttrande - bedömning och prioritering av ansökningar om medel från fonder
för bygdeavgifter (bygdemedel)
Yrkande
Gunilla Berglund (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Proposition
Ordförande Lars Isacsson (S) frågar om Berglunds (C) yrkande och finner att plan- och
näringslivsutskottet bifaller det.

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Länsstyrelsen i Dalarna

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott

Sida 4

2021-05-31

§ 46 (forts)
Beslut
- Plan- och näringslivsutskottet tar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar det
till Länsstyrelsen.
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§ 47 Detaljplan för del av Boken 4 – granskning
Dnr KK 2021-000074 214
Detaljplanen har upprättats i syfte att ändra Allmänt ändamål till parkering för att kunna
tillgodose intilliggande bostäders parkeringsbehov (Boken 6) men även det befintliga
parkeringsbehovet på platsen. Detaljplanen syftar också till att fortsättningsvis möjliggöra för
skola. Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL
2010:900, t.o.m. SFS 2020:603).
Samråd
Planförslaget har genomgått samråd under tiden 22 mars t.o.m. 26 april 2021. Inbjudna till
samrådet har varit länsstyrelsen, statliga verk och myndigheter, sakägare, bostadsrättshavare
och andra som har ett väsentligt intresse av planförslaget. Under samrådstiden har
planhandlingarna även funnits tillgängliga på biblioteket i Avesta, på Västmanland-Dalarna
miljö- och byggförvaltning och på kommunens hemsida/projektets webbsida. Under samrådet
har yttranden inkommit från Länsstyrelsen, Lantmäteriet, Polismyndigheten, PostNord,
Skanova, Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund, Teknisk service, Trafikverket, Vattenfall
Eldistribution AB, och boende i området. Hur de synpunkter som framförts har hanterats,
och hur de eventuellt påverkat planens utformning, framgår av den samrådsredogörelse som
tagits fram.
Beredning
- Plan- och byggenhetens tjänsteskrivelse 21 maj 2021
- Granskningsversioner av plankarta och planbeskrivning, samrådsredogörelse, undersökning
– behov av miljöbedömning och hållbarhetsbedömning, upprättade 21 maj 2021.
Beslut
- Plan- och näringslivsutskottet godkänner upprättad samrådsredogörelse daterad 21 maj
2021.
- Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan, varför
inte heller någon miljöbedömning enligt 6 kap 9–19 §§ miljöbalken erfordras.
- Plan- och näringslivsutskottet godkänner detaljplan för del av Boken 4, Avesta kommun,
daterad 21 maj 2021, för granskning
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§ 48 Detaljplan för Muttern 6 – granskning
Dnr KK 2021-000094 214
Detaljplanen har upprättats i syfte att möjliggöra för mindre verksamheter med begränsad
omgivningspåverkan. Syftet är också att ersätta hela den nu gällande detaljplanen ”Förslag till
ändring av stadsplan för del av kvarteret Muttern” (S94). Detaljplanen handläggs med
standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900).
Samråd
Planförslaget har genomgått samråd under tiden 7 april t.o.m. 12 maj 2021. Inbjudna till
samrådet har varit länsstyrelsen, statliga verk och myndigheter, sakägare och andra som har ett
väsentligt intresse av planförslaget. Under samrådstiden har planhandlingarna även funnits
tillgängliga på biblioteket i Avesta, på Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning och på
kommunens hemsida/projektets webbsida.
Under samrådet har yttranden inkommit från Länsstyrelsen, Lantmäteriet, Trafikverket,
Skanova, Vattenfall Eldistribution AB, Postnord, Polismyndigheten, Teknisk service och
miljöenheten på Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning. Hur de synpunkter som
framförts har hanterats, och hur de eventuellt påverkat planens utformning, framgår av den
samrådsredogörelse som tagits fram.
Beredning
- Plan- och byggenhetens tjänsteskrivelse 24 maj 2021
- Granskningsversioner av plankarta, planbeskrivning och samrådsredogörelse, daterad 24 maj
2020 samt undersökning – behov av miljöbedömning och hållbarhetsbedömning.
Beslut
- Upprättad samrådsredogörelse, daterad 24 maj 2021, godkänns.
- Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan, varför
inte heller någon miljöbedömning enligt 6 kap 9-19 §§ miljöbalken erfordras.
- Detaljplan för Muttern 6, upprättad 24 maj 2021, godkänns för granskning
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§ 49 Detaljplan för Lund 1:4, Folkärna – granskning
Dnr KK 2021-000101 214
Detaljplanens syfte är att säkerställa kulturvärden och att ändra tillåten användning från
allmänt ändamål till bostad. Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och
bygglagen (PBL 2010:900, t.o.m. SFS 2020:603).
Samråd
Planförslaget samråddes under tiden 12 april - 10 maj 2021 med bland annat länsstyrelsen,
lantmäterimyndigheten, Trafikverket, kända sakägare enligt fastighetsförteckning,
myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av
förslaget.
Yttranden har inkommit från Länsstyrelsen, Lantmäteriet, Trafikverket, Skanova, Vattenfall,
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund, Polisen, Post Nord samt ett par privatpersoner.
Inkomna yttranden har föranlett kompletteringar och ändringar av planförslaget och vilka
dessa är finns sammanställt i en samrådsredogörelse.
Beredning
- Plan- och byggenhetens tjänsteskrivelse 11 maj 2021.
- Granskningsversion av plankarta, planbeskrivning, samrådsredogörelse, undersökning –
behov av miljöbedömning samt hållbarhetsbedömning upprättade 11 maj 2021.
Beslut
- Plan- och näringslivsutskottet godkänner upprättad samrådsredogörelse daterad 11
maj 2021.
-

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 Lund 1:4, Folkärna, daterad 11
maj 2021, för granskning.
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§ 50 Detaljplan för kvarteren Enen och Eken i Avesta upphävande av beslut
KK 2020-000293 214
Detaljplanen ”Kv. Enen och Eken” antogs av kommunstyrelsen den 10 maj 2021, enligt
sammanträdesprotokoll KS §74.
Efter möte med länsstyrelsen har det uppdagats att en planbestämmelse gällande
bullerskyddande åtgärder saknas i plankartan. Planbestämmelsen är av vikt för säkerhet och
hälsa då boende, närmast Krylbovägen, som anordnar uteplats utan bullerdämpande åtgärder
riskerar att bli bullerstörda till en oacceptabel nivå. Avsaknaden av sådan bestämmelse medför
stor risk att länsstyrelsen kommer att ta in den antagna detaljplanen för s.k. överprövning.
Med bakgrund till detta har det tillkommit nya omständigheter i ärendet som föranleder att
Kommunstyrelsens beslut (KS §74, 2021-05-20) om antagande behöver upphävas i enlighet
med 37 § Förvaltningslagen som lyder. ”En myndighet får ändra ett beslut som den har
meddelat som första instans om den anser att beslutet är felaktigt på grund av att det har
tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning.” Ärendet ska sedan hänvisas
till Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning för vidare handläggning.
Beredning
- Plan- och byggenhetens tjänsteskrivelse 24 maj 2021.
Förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelsen beslutar att upphäva beslutet om antagande enligt KS 2021-05-10 § 74
för detaljplan för Kv. Enen och Eken, enligt 37 § förvaltningslagen (2017:900) och
hänvisar ärendet till Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning för vidare
handläggning.
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§ 51 Ekonomiska förutsättningar för kolonilottsområdet i
Jämtbo
Dnr KK 2021-000111 335
Johan Ågren, markchef, och Anna Norgren, markingenjör, informerar om de ekonomiska
förutsättningarna för kolonilottsområdet i Jämtbo. Det gäller både investeringar i form av
tillfartsväg och driftskostnader som komposthämtning.
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