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§ 119

Sida 3

Detaljplan för Industrimark norr om Horndal –
antagande

Dnr. KK 2020-000014 214
V-Dala miljö- och byggförvaltning nar tagit fram förslag till detaljplan för Industrimark norr
om Horndal för antagande. Detaljplanen upprättas i syfte att tillskapa mer mark för
verksamheter i det aktuella området norr om Horndal. De användningar som detaljplanen
medger är desamma som inom det redan planlagda området mellan de två
kraftledningsgatorna, det vill säga lager, kontor och ej störande småindustri. Detaljplanen
handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900)
Planförslaget har genomgått en andra granskning under tiden 10 till och med 31 maj 2021.
Berörda myndigheter, sakägare, markägare och övriga berörda har tillsänts underrättelse om
granskning, tillsammans med planhandlingarna. Granskningen har dessutom kungjort genom
annonsering i ortens dagstidning. Under granskningstiden har planhandlingarna funnits
tillgängliga på Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, på biblioteket i Horndal och
på projektets webbsida, som kunnat nås via www.avesta.se.
Under denna granskning har yttranden inkommit från Länsstyrelsen, Lantmäteriet,
Trafikverket, Luftfartsverket, Vattenfall Eldistribution AB och Skanova. Några av de
yttranden som inkommit har föranlett mindre ändringar, av redaktionell karaktär, av
planhandlingarna. Vilka ändringar som gjorts, och hur yttranden i övrigt bemötts, framgår av
det andra granskningsutlåtande som tagits fram i ärendet. Inga av de ändringar som gjorts
efter granskningen är sådana att en ny granskning behöver genomföras.
Planförslaget har tidigare genomgått en första granskning under tiden 1 till och med
22 februari 2021 och dessförinnan genomgick den samråd under tiden 17 januari till och med
28 februari 2020. De yttranden som då inkom, samt hur de hanterats, framgår av ett
granskningsutlåtande och en samrådsredogörelse som nu utgör bilaga till det andra
granskningsutlåtande som nu tagits fram.
Beredning
- Plan- och byggenhetens tjänsteskrivelse 22 juni 2021.
- Antagandeversion av plankarta och planbeskrivning samt granskningsutlåtande 2, till vilket
tidigare granskningsutlåtande och samrådsredogörelse utgör bilaga.
- Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 30 juni 2021, § 56.
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Kommunstyrelsens beslut
- Upprättat granskningsutlåtande 2, daterat 22 juni 2021, godkänns.
- Detaljplan för Industrimark norr om Horndal, upprättad 4 januari 2021 och reviderad 13
april 2021, antas.
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§ 120

Detaljplan för Muttern 6 – antagande

Dnr. KK 2021-000094 214
V-Dala miljö- och byggförvaltning nar tagit fram förslag till detaljplan för Muttern 6 för
antagande. Detaljplanens syfte är 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).
Ett tidigare förslag samråddes under tiden 7 april till och med 12 maj 2021.
Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 3 till och med 18 juni 2021 och
meddelande om granskning skickades då till Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten, kända
sakägare enligt fastighetsförteckning samt andra myndigheter och enskilda som har ett
väsentligt intresse av förslaget. Inkomna yttranden redovisas i ett granskningsutlåtande. Under
granskningstiden har planhandlingarna funnits tillgängliga på biblioteket i Avesta, på
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning och på projektets webbsida.
Yttranden har inkommit från Länsstyrelsen, Lantmäteriet, Trafikverket och Vattenfall
Eldistribution. Inga av de yttranden som inkommit under tiden för granskning har föranlett
någon ändring av planförslaget.
Beredning
- Plan- och byggenhetens tjänsteskrivelse 21 juni 2021.
- Antagandeversioner av plankarta, planbeskrivning och samrådsredogörelse daterade 24 maj
samt granskningsutlåtande daterat 21 juni 2021.
- Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 30 juni 2021, § 57.
Kommunstyrelsens beslut
- Upprättat granskningsutlåtande, daterat 21 juni 2021, godkänns.
- Detaljplan för Muttern 6, Avesta kommun, upprättad 24 maj 2021, antas.
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Detaljplan för kvarteret Enen och Eken i Avesta –
antagande

Dnr. KK 2020-000293 214
V-Dala miljö- och byggförvaltning nar tagit fram förslag till detaljplan för kvarteret Enen och
Eken för antagande. Detaljplanen upprättas i syfte att de delar av fastigheterna som idag är
planlagda som parkmark planläggs som kvartersmark för bostäder samt att möjliggöra att
fastigheterna kan utökas genom att viss del av kommunens fastighet Avesta 2:59 planläggs
som kvartersmark för bostäder. Planbestämmelserna om byggnaders placering uppdateras och
förtydligas i relation till de nya kvartersgränserna så att planstridigheterna/otydligheterna på
bostadstomterna i möjlig mån undanröjs. Detaljplanen handläggs med standardförfarande
enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900 t.o.m. SFS 2020:603)
Planförslaget har genomgått samråd under tiden 16 november till och med 20 december 2020.
De yttranden som inkom under samrådet finns sammanställda i en samrådsredogörelse, som
utgör bilaga till nu framtaget granskningsutlåtande. Samrådet har dessutom annonserats i
ortens dagstidning. Förslaget har sedan varit ute för granskning under tiden 15 till 29 mars
2021. Berörda myndigheter, sakägare, markägare och övriga berörda har tillsänts underrättelse
om granskning, tillsammans med planhandlingar. Under granskningstiden har
planhandlingarna även funnits tillgängliga på biblioteket i Avesta, på Västmanland-Dalarna
miljö- och byggförvaltning och på projektets webbsida som kan nås via www.avesta.se.
Efter genomförd granskning har planförslaget, genom enkelt förfarande, granskats ytterligare
en gång under tiden 2 till 23 juni 2021. Berörda myndigheter och sakägare har tillsänts
planhandlingarna.
Under första granskningen inkom yttranden från Länsstyrelsen, Lantmäteriet, Trafikverket,
Vattenfall och Polismyndigheten. Under andra granskningen inkom yttranden från Länsstyrelsen,
Lantmäteriet, Trafikverket samt en fastighetsägare. Inkomna yttranden finns samlat redovisade i
ett granskningsutlåtande. Inkomna yttranden har föranlett redaktionella uppdateringar av
bullerutredningen under avsnitt ”Hälsa och säkerhet” i planbeskrivningen samt tillägg av
planbestämmelse m1 i plankartan.
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Beredning
- Plan- och byggenhetens tjänsteskrivelse 23 juni 2021.
- Antagandeversioner av Plankarta, Planbeskrivning, Undersökning – behov av
miljöbedömning, Hållbarhetsbedömning och Samrådsredogörelse, upprättade 15 februari
2021, reviderade 23 juni 2021 samt Granskningsutlåtande upprättat 23 juni 2021.
- Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 30 juni 2021, § 58.
Vid kommunstyrelsens beredning framför Bo Brännström (L) att det vore lämpligare att
begränsningen på 5 meter istället borde ersättas med ”två våningar”. Ordföranden tar med sig
den synpunkten till kommande plan- och näringslivsutskottmöten.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen godkänner upprättat granskningsutlåtande, daterat 23 juni 2021.
- Kommunstyrelsen beslutar att anta Detaljplan för Kv. Enen och Eken, daterad 15 februari
2021, reviderad 23 juni 2021.
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Detaljplan för Lund 1:4, Folkärna – antagande

Dnr. KK 2021-000101 214
V-Dala miljö- och byggförvaltning nar tagit fram förslag till detaljplan för Lund 1:4, Folkärna
för antagande. Detaljplanens syfte är att säkerställa kulturvärden och att ändra allmänt
ändamål till bostad inom fastigheten.
Planförslaget har varit på samråd under tiden 12 april till 10 maj 2021 och har därefter
reviderats i enlighet med framtagen samrådsredogörelse som nu utgör bilaga till
granskningsutlåtandet. Förslaget har sedan varit ute för granskning under tiden 4 till 18 juni
2021 och meddelande om granskning skickades då till Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten,
kända sakägare enligt fastighetsförteckning samt andra myndigheter och enskilda som har ett
väsentligt intresse av förslaget. Inkomna yttranden redovisas i ett granskningsutlåtande.
Granskningsyttrande har kommit in från Länsstyrelsen, Lantmäteriet, Trafikverket och
Vattenfall, där endast Länsstyrelsen och Lantmäteriet hade någon synpunkt på planen.
Yttrandena har inte föranlett någon revidering av planförslaget. Dock har ett par mindre
justering gjorts i planbeskrivningen efter Länsstyrelsens och Lantmäteriets yttrande, se
granskningsutlåtande.
Beredning
- Plan- och byggenhetens tjänsteskrivelse 21 juni 2021.
- Antagandeversion av plankarta, planbeskrivning, undersökning – behov av
miljöbedömning, samrådsredogörelse, upprättad 11 maj 2021 samt granskningsutlåtande
upprättad 21 juni 2021.
- Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 30 juni 2021, § 59.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen godkänner upprättat granskningsutlåtande, daterat 21 juni 2021.
- Kommunstyrelsen beslutar att anta Detaljplan för Lund 1:4, Folkärna, daterad 11 maj 2021.
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§ 123

Servicepunkt Horndal – finansiering

Dnr. KK 2021-000093 001
Kommunstyrelsen beslutade den 31 maj 2021 att kostnad för renovering, möbler och
månadshyra ska belasta ID 10005/Näringsliv under Tillväxt Avesta.
Näringslivssekreteraren har nu inkommit med en skrivelse med mer detaljer om de
investeringar som erfordras.
Fastighetsägaren gör inga anpassningar av lokalen utan ligger kvar på låg hyra. Investeringarna
görs därför av Tillväxt Avesta. Investeringen innebär uppsättande av glasvägg för att erhålla
ytterligare ett rum, köksmöbler, köksutrustning, bord och konferensstolar, mindre arbetsplats,
receptionsdisk, skyltar samt indragning av kommunal fiber.
Säkerhetsfrågorna kommer att belasta säkerhetssamordnarens budget på teknisk service då
Servicepunkten även kommer att användas som Trygghetspunkt och vid kris som
krisledningscentral.
Beräknad summa för investeringen som belastar Tillväxt Avesta under ett ID för Servicepunkt
Horndal är 300 000 kronor.
Beredning
- Tjänsteskrivelse från näringslivsutvecklaren 23 juni 2021.
- Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 30 juni 2021, § 60.
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen godkänner en investering på totalt 300 000 kronor för Servicepunkt
Horndal.
- Investeringen tas inom ram för Tillväxt Avesta gällande Servicepunkt Horndal.
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§ 124

Redovisning av delegationsbeslut

- Redovisning av delegationsbeslut för kart och mät 2021-01-12 – 2021-06-22
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Delgivningar

- Anteckningar från koncernledningsgruppen 20 maj och 3 juni 2021
- Anteckningar från Brottsförebyggande rådet 21 maj 2021
- Protokoll från föreningsstämma för Intresseföreningen Dalabanans Intressenter 23 april
2021
- Protokoll från Språktolknämnden i Dalarnas styrelsemöte 20 maj 2021
- Protokollsutdrag från Södra dalarnas Räddningstjänstförbund 27 maj 2021, § 17, om
resultatrapport mars med årsprognos
- Sammanträdesprotokoll från styrelsemöte med Södra dalarnas Räddningstjänstförbund 27
maj 2021
- Meddelande från styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner nr 6/2021 om
sammanträdesplan 2022
- Meddelande från styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner nr 7/2021 om
förbundsavgift år 2022
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