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Information

IT – Information, utbildning och utdelning av läsplattor till berörda ledamöter.
Information om Seco Tools AB, Fagersta verksamhet.
Information om rapportering av ekonomi – Månadsrapporter.
Information om anpassning av livsmedelskontrollen till EU regler –
bl a efterdebitering från 2020.
Ordförandebeslut – Yttrande - Avfallsplan för Fagersta och Norberg.
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Redovisning av delegationsbeslut

Enligt delegation från Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd har miljö- och
byggförvaltningen beslutat i ärenden enligt bilaga.
Beredning
- Delegationslistor från plan- och byggenheten och miljöenheten för tiden från
sammanträdet 15 januari.
Beslut
- Delegationsbesluten för enheten plan- och byggenheten och miljöenheten läggs till
handlingarna.
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Bokslut 2018 för Västmanland-Dalarnas miljöoch byggförvaltning

VDMB 2017-000820
Förvaltningsekonomen presenterar 2018 års bokslut, bilaga.
Beredning
- Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltnings bokslut 2018.
Beslut
- Bokslut för 2018 läggs med godkännande till handlingarna.
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Månadsrapport februari 2019

VDMB 2018-001065
Nämnden redovisar vid februari månads utgång ett underskott med - 305 tkr, energi- och
klimatrådgivningens överskott om c:a 54 tkr är då borträknat.
Vid fördelning (exklusive energi- och klimatrådgivning) mellan kommunerna ligger Avesta på
- 594 tkr, Fagersta på + 473 tkr och Norberg på ett underskott om - 184 tkr.
Avestas underskott beror delvis på Horndalsprojektets kostnader.
Beredning
- Förvaltningsekonomens upprättade tjänsteskrivelse daterad 5 mars 2019.
Beslut
- Månadsrapport för februari 2019 läggs med godkännande till handlingarna.
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Internkontroll 2018

VDMB 2017-000820
Detta är förvaltningens kvalitetsmål. Kvalitetsmålen visar hur organisationen avser att mäta
med utgångspunkt från kvalitetspolicyn. Kontrollen ska även uppfylla nämndens krav på
intern kontroll. Syftet med dessa mål är att kunna följa upp att förvaltningens prestationer
gentemot uppdragsgivare och kunder förbättras fortlöpande och att dessa kan bli nöjdare.
Tabellen redovisar utfall under utvalda månader 2018.
Beredning
- Av förvaltningschef upprättat dokument av kvalitetsmål/intern kontroll.
Beslut
- Kvalitetsmål/intern kontroll 2018 godkänns och läggs till handlingarna.
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Helårsuppföljning Verksamhetsplan 2018 – Kartoch mätenheten

VDMB 2017-000864

Beredning
- Helårsuppföljning Verksamhetsplan 2018 – Kart- och mätenheten
Beslut
- Helårsuppföljning Verksamhetsplan 2018 – Kart- och mätenheten
2018 godkänns och läggs till handlingarna.
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Överlämnande – Eva Tryggvessons
medborgarförslag angående skyltning av
bynamnet Lund

VDMB 2019-000045
Kommunfullmäktige i Avesta har till V-Dala miljö- och byggnadsnämnd överlämnat ovan
rubricerat medborgarförslag för beredning och beslut.
Förslagsställaren föreslår att fyra stycken skyltar med namnet Lund sätts upp under befintliga
skyltar vid berörda vägar. Vid infarterna till byn finns det idag fyra stycken skyltar med texten
Folkärna. Härigenom skulle byn få sitt gamla namn tillbaka. Se vidare bifogat
medborgarförslag.
V-Dala miljö- och byggnadsnämnd är positiv till förslaget. I området finns ett antal fastigheter
med byadressen Lund. En skyltning med bynamnet Lund är därför naturlig och underlättar att
hitta i området. Enligt uppgift är Trafikverket väghållare till de nu aktuella vägarna. Förslagsställaren måste således kontakta Trafikverket som handlägger och beslutar i ärendet.
Beredning
- Kart- och mätenhetens upprättade tjänsteskrivelse daterad 14 februari 2019.
Beslut
- Nämnden lämnar ovanstående skrivelse som sitt beslut i ärendet.
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Yttrande remiss – Gunilla Berglunds (C) Avesta,
motion om klimatpositiva bostäder i Avesta
kommun

VDMB 2019-000047
Ärendebeskrivning
Rubricerade personer har lämnat en motion till kommunfullmäktige angående klimatpositiva
bostäder i Avesta kommun (Dnr KK 2018-000140). Motionärerna anför att det finns goda
exempel i andra Dalakommuner där man väljer att samverka med entreprenörer som erbjuder
klimatpositiva hyresrätter enligt en särskild byggmodell som tagits fram i samverkan med
Vinnova och Boverket. Motionen yrkar:
att kommunen genom GBAB undersöker om ovanstående produktionsmodell kan användas
att om möjlighet finns prioritera byggande i Krylbo där inriktningen är en grön ekologisk
stadsdel
att beslut om ny bostadsproduktion enligt ovanstående tas skyndsamt
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat (2018-05-14 §75) att remittera ärendet till Gamla
Byn AB och Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd.
Miljö- och byggförvaltningens bedömning
Miljö- och byggförvaltningen konstaterar att det framför allt är Gamla Byn AB som berörs av
remissen och att inga av förvaltningens egna ansvarsområden påverkas.
Som ren information kan nämnas att Avesta kommun har tagit fram ett program för hur
Krylbo kan utvecklas till en lockande, grön, miljövänlig ekostadsdel. Programmet togs fram
genom ett samarbete mellan flera förvaltningar samt kommunala bolag under åren 2014 - 2015
och miljö- och byggförvaltningen ledde arbetet. Projektet inleddes med en stor
medborgardialog och programmet antogs av kommunfullmäktige i december 2015. En av
avsikterna med programmet var att främja just klimatanpassat, miljövänligt byggande.
För närvarande pågår detaljplaneläggning för bostäder vid ”Område söder om Lönngränd” i
Krylbo och det arbetet utgår i största möjliga mån efter Krylboprogrammets intentioner.
Dock finns det ingen möjlighet att vid bygglovsprövning kräva särskild upplåtelseform eller
ställa högre energikrav än lagstiftningen kräver.
forts
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Som information kan också nämnas att Avesta kommun har ett hållbarhetsprogram (framtaget
under ledning av miljö- och byggförvaltningen) som bl a innehåller följande mål för Avesta år
2020:
”Kommunens fastigheter utnyttjar ingen fossil olja. Elanvändningen har effektiviserats och en ambitiös tidsplan
för ytterligare energieffektiviserande investeringar och åtgärder i fastighetsbeståndet har satts i verket. Vid
fysisk planering och vid hantering av bygglov tas hänsyn till målet om att negativa konsekvenser av
energianvändningen ska minska.”
samt
”Kommunen arbetar aktivt för att påverka andra fastighetsägare och verksamheter i Avesta att lämna fossil
energianvändning och att effektivisera sin energianvändning i fastigheter. Den kommunala nyproduktion i
Avesta uppfyller högt ställda krav på energiprestanda och ett arbete med att ta hänsyn till livscykelanalyser när
det gäller byggmaterialens klimatpåverkan och energiåtgången under byggprocessen har påbörjats.”
Förvaltningen konstaterar att motionens syfte till stor del sammanfaller med
hållbarhetsprogrammets intentioner.
Beredning
- Plan- och byggenhetens upprättade tjänsteskrivelse daterad 15 februari 2019.
Beslut
- Nämnden beslutar att förvaltningens bedömning enligt ovan ska utgöra nämndens yttrande
i ärendet.

___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

UTDRAGSBESTYRKANDE

Sida 12

Sammanträdesprotokoll
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd

§ 23
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Förslag på beslut om skyddsåtgärder enligt
miljöbalken för Gustavssons Grus AB,
Smedsbo 2:4 m fl, Avesta kommun

VDMB 2018-000920
Bakgrund
Gustavssons Grus AB (org nr 556269-1476) har 2018-12-20 inkommit med en anmälan enligt
20 c § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).
Enligt 20 c § kan tillsynsmyndigheten besluta att en täkt är avslutad, om verksamhetsutövaren
begär det och det område där verksamheten har bedrivits har efterbehandlats på ett från
hälso- och miljösynpunkt godtagbart sätt.
Ett beslut enligt första stycket får meddelas även om inte hela området har efterbehandlats,
om det område som återstår att efterbehandla inte är större än 2 hektar och det på detta
område inte bedrivs någon verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
miljöprövningsförordningen (2013:251). Upplag av massor som uppkommit i verksamheten
får finnas kvar på området i högst fem år från beslutet.
Bolaget anger att täkten kommer att avspärras för allmänheten och att den utförsel som görs
av det sorterade materialet sker i egen regi. Materialet körs till köparen och försäljs inte till
allmänheten. I närområdet finns ett antal stora projekt som kommer att kräva massor och
enligt bolagets beräkningar kommer upplagen att vara tömda om drygt två år. Efterbehandling
av upplagsplatsen beräknas ske under sommaren 2021.
Överväganden
Enligt anmälan är det fråga om ett drygt hektar stort område där det i dagsläget ligger kvar
högar av material som är sorterat och uppmärkt och färdigt för uttransport. I de sorterade
högarna finns c:a 100 000 ton material av olika kvaliteter. Ingen sortering, bearbetning eller
krossning kommer att ske på platsen. Allmänheten kommer heller inte att ha tillträde till
området utan får vända sig till bolagets verksamhet i Bjurfors för köp av material.
forts
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Smedsbo 2:4 m fl är i stort sett efterbehandlat efter den täktverksamhet som tidigare funnits
på platsen. Med vissa justeringar av efterbehandlingsplanen anser miljöenheten att kraven i
20 c § uppfylls och att utlastning kan ske, kombinerat med föreläggande om skyddsåtgärder.
Då bolaget själva angett att upplagen kommer att vara tömda inom drygt två års tid, och att
efterbehandling sker av upplagsplatsen under sommaren 2021 så anser miljöenheten att detta
är den tid som utlastning ska tillåtas. Om massor i upplagen kvarstår efter 2021-10-31 så
förverkas de och ska användas för att efterbehandla upplagsplatsen genom utbaning.
För att kunna följa utlastningen av materialet så anser dessutom miljöenheten att bolaget ska
inkomma med en redovisning till tillsynsmyndigheten av mängden utlastade massor halvårsvis
med början 2019-06-30. I redovisningen ska anges mängd och sort av utlastade massor samt
en uppskattning av mängder som finns kvar i upplagen.
För att förhindra att allmänheten kan ta sig in på upplagsområdet ska dessutom bolaget vidta
de åtgärder som behövs för att förhindra detta.
Beredning
- Miljöenhetens upprättade tjänsteskrivelse daterad 20 februari 2019.
Beslut
- Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd beslutar att förelägga Gustavssons Grus
AB (org nr 556269-1476) om följande begränsningar och skyddsåtgärder:
•

Gustavssons Grus AB får lasta ut sorterat och färdigkrossat material till och med 202110-31.

•

Gustavssons Grus AB ska senast 2019-04-30 vidta åtgärder för att förhindra att
obehöriga har tillträde till täkten.
forts
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•

Gustavssons Grus AB ska en gång per halvår, senast 30/6 samt 31/12, inkomma till
tillsynsmyndigheten med en redovisning av mängden massor som lastats ut från upplagen
under det gångna halvåret.

•

Om inte upplagshögarna är borta till 2021-10-31 ska de resterande massorna banas ut på
den befintliga täktbotten.

Detta beslut är fattat med stöd av 26 kap 9 och 21 §§ samt med hänvisning till 2 kap 3, 6 och
7 §§ miljöbalken (1998:808).
___
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Remiss om ett medborgarförslag, om att utrusta
hundlatriner med hundbajspåsar i Norbergs
kommun

VDMB 2018-001067
Sammanfattning
Ett medborgarförslag om att utrusta hundlatriner med hundbajspåsar har kommit in
till Norbergs kommun. Syftet är att undvika att bajs lämnas kvar för att hundägare glömt ta
med en hundbajspåse. Medborgarförslaget om hundbajspåsar har remitterats till VästmanlandDalarnas miljö- och byggnadsnämnd för yttrande.
Ärendet
V-Dala miljö- och byggförvaltning tar emot klagomål från allmänheten i många frågor. När
det gäller hundbajs har bara ett klagomål kommit in sedan 2002. Då gällde det hundar som
sprang lösa. Det förefaller alltså som om detta inte är ett så stort problem men allmänheten i
Norberg kan förstås uppleva det annorlunda.
I medborgarförslaget sägs att man infört detta i andra kommuner med gott resultat. För att ta
ställning i frågan krävs därför att andra kommuner som infört detta kontaktas så att det går att
få en uppfattning om kostnader och vilka fördelar respektive eventuella nackdelar denna
service ger. En viktig fråga att belysa är om denna service ger upphov till nedskräpning och
mer plast i miljön. Vid ett eventuellt genomförande av medborgarförslaget bör ansvaret och
kostnaden ligga på Norbergs kommun och den enhet som sköter hundlatrinerna bör
lämpligen lägga ut hundbajspåsarna också. Om kommunen får minskade kostnader för
städning så kan kanske åtgärden vara lönsam.
Beredning
- Miljöenhetens upprättade tjänsteskrivelse daterad 17 januari 2019.
Beslut
- Nämnden antar förvaltningens yttrande i enlighet med ovanstående.
___
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Tillsyn om ovårdade byggnader inom fastigheten
Rossberga 6:30 i Avesta kommun

VDMB 2017-000855
Ärendebeskrivning
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning fick 2017-11-13 in en anmälan om ovårdade
byggnader på fastigheten Rossberga 6:30. Plan- och byggenheten besökte platsen och
bedömde att åtgärder måste vidtas för att minska olycksfallsrisken. Fastighetsägaren har vid
flera tillfällen uppmanats att vidta åtgärder. Vid kontakt via telefon och mail har
fastighetsägaren uppgett att byggnaderna ska renoveras.
Eftersom fastighetsägaren har uppgett att byggnaderna ska renoveras har Plan- och
byggenheten i ett mail daterat 2018-09-20 krävt att fastighetsägaren ska påvisa att detta är
möjligt samt att en tidsplan ska lämnas in för åtgärderna som behöver vidtas. I ett mail daterat
2018-09-30 har fastighetsägaren bland annat uppgett att han i november och december månad
planerar att ta ner så mycket som går av trästommen på det stora huset samt att han har planer
på att bygga upp ett litet förråd av detta virke. Han uppger även att han ska slya av tomten
samt rensa bort skräp. Då inga åtgärder vidtagits har fastighetsägaren i ett brev daterat 201812-10 informerats att ärendet ska tas upp i nämnden för föreläggande samt fått tillfälle att
lämna synpunkter. I ett mail daterat 2019-02-19 uppger han att han slyat av en del av tomten
samt tagit bort skräp. Trästommen av huvudbyggnaden ska gå till återanvändning till grannen
och ladan ska få ny panel samt målas. Vid besök på platsen 2019-02-20 konstaterades att inga
åtgärder vidtagits på byggnaderna.
Gällande bestämmelser
Enligt SFS 2010:900 ”Plan- och bygglag” (PBL) 8 kap. 14 § ska ett byggnadsverk hållas i
vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4
§ i huvudsak bevaras.
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Enligt PBL 11 kap. 5 § ska en tillsynsmyndighet (i det här fallet miljö- och byggnadsnämnden)
pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta
kapitel, så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i denna
lag, i föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i EUförordningar som rör frågor inom lagens tillämpningsområde.
En byggnad ska enligt PBL 8 kap. 14 § hållas i vårdat skick och underhållas så att dess
utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras.
En tomt ska enligt PBL 8 kap. 15 § hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall
begränsas och betydande olägenheter för omgivningen inte uppkommer.
Om ett byggnadsverk är förfallet eller skadat i väsentlig omfattning och inte sätts i stånd inom
skälig tid, får byggnadsnämnden enligt PBL 11 kap. 21 § förelägga ägaren att inom viss tid riva
byggnadsverket (rivningsföreläggande). Föreläggandet får enligt 11 kap. 37 § förenas med vite.
Om en ägare låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt denna
lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen för byggnadsnämnden
enligt PBL 11 kap. 19 § förelägga denne att inom en viss tid vidta åtgärden
(åtgärdsföreläggande).
Om ett föreläggande enligt 19 § och 21 § inte följs får byggnadsnämnden enligt 11 kap. 27 §
besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det ska ske.
Bedömning
Plan- och byggenheten bedömer att risken är stor att huvudbyggnaden rasar och att det kan
orsaka stor personskada. Åtgärder måste därför vidtas snarast. Uthuset bedöms inte vara i
sådant dåligt skick att den i nuläget måste rivas. Den bråte som finns mellan byggnaderna
bedöms vara en risk för säkerheten.
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Beredning
- Plan-och byggenhetens upprättade tjänsteskrivelse daterad 21 februari 2019.
Beslut
-

Nämnden beslutar med stöd av PBL 11 kap. 21 och 37 §§ att förelägga fastighetsägaren
att vid vite om 100 000 kronor riva byggnaden, markerad på situationsplan, senast 3
månader efter att ha tagit del av beslutet.
Nämnden beslutar med stöd av PBL 11 kap. 19 och 37 §§ att förelägga fastighetsägaren
att vid vite om 10 000 kronor ta bort den bråte som finns mellan byggnaderna senast
3 månader efter att ha tagit del av beslutet.

Upplysningar
Besvärshänvisning bifogas som separat informationsblad.
Om fastighetsägaren vill renovera byggnaderna enligt inlämnade uppgifter ska detta ha gjorts
innan tiden för föreläggandet löper ut.
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Ansökan om bygglov för tillbyggnad av
industribyggnad på fastigheten Horndals Bruk
2:53 i Avesta kommun

VDMB 2018-000086
Sökande: Feal AB, Södra Industriområdet 23, 774 68 Horndal
Ärendebeskrivning
Ansökan gäller en tillbyggnad av industribyggnad på 1440m² för expandering av befintlig
verksamhet.
Som kontrollansvarig har sökande angett Jimmy Korttilalli, Landsvägen 4, 783 92 Stora
Skedvi, behörighetsnummer 3460, behörighetsnivå K, certifierad till 2021-11-21.
Ytterväggarna kommer att bestå av ljusgrå S2502-B 150mm sandwichelement med ytskikt
utsida av 27 µm PVDF-plastbelagd varmförzinkad 0,6 mm ståltunnplåt. Insida är 25 µm PEplastbelagd varmförzinkad 0,5 mm ståltunnplåt.
Taket kommer att vara grå varmförzinkad stålplåt TP46 med 200mm Sandwichelement undertak.

Fönstren kommer att vara grå aluminiumbeklädda träfönster.
Dörrarna kommer att bestå av mörkgrå stål/aluminiumdörrar.
Portarna kommer att vara silvergrå takskjutportar bestående av sandwichelement med ett
ytskikt av aluminium.
Förutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan B15A fastställd 5 december 2018.
Enligt plan- och bygglagens 9 kap. 30 § ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med
detaljplan, om den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser inte strider mot
detaljplanen.
Bedömning
Plan- och byggenheten bedömer att ansökan stämmer med gällande planbestämmelser.
Byggnaderna uppfyller kraven i PBL 2 och 8 kapitlet i tillämpliga delar.
Beredning
- Plan- och byggenhetens upprättade tjänsteskrivelse daterad 1 februari 2019.
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Beslut
-

Bygglov beviljas enligt ansökan med stöd av plan- och bygglagens (PBL) 9 kap. 30 §.

-

Tekniskt samråd enligt PBL 10 kap. 14 § ska hållas.

-

Arbetena får inte påbörjas förrän startbesked enligt PBL 10 kap. 23 § har erhållits av
miljö- och byggnadsnämnden.

Bilagor
Ansökan
Fasad norr väster sektion
Fasad öster söder
Planritning
Situationsplan

2018-01-25
2019-01-23
2019-01-23
2019-01-23
2019-01-23

Upplysningar
Besvärshänvisning bifogas som separat informationsblad.
Åtgärden får inte påbörjas förrän 4 veckor efter att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes
Tidning och startbesked erhållits.
Beslutet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år
från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt PBL 9 kap. 43 §.
Avgift
Enligt fastställd taxa utgör avgiften för
Bygglov
Planavgift

23 190 kr
44 226 kr

Summa avgifter (faktureras senare)

67 416 kr

Beslutet delges
Sökanden (med mottagningsbevis)
___
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Representanter för Fagersta kommunala
handikappråd och FRIA Funktionsrådet i Avesta
kommun och pensionärsrådet i Avesta kommun

Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd ska för mandatperioden 2019-2022 utse en
representant och en ersättare till Fagersta kommunala handikappråd samt en representant till
FRIA Funktionsrådet i Avesta samt en representant till Pensionärsrådet i Avesta.
- Som representant till Fagersta Kommunala Handikappråd utses Arne Nordqvist (S) och till
ersättare utses Stefan Nykvist (S).
- Som representant till FRIA Funktionsrådet i Avesta utses Stefan Palm (S), Avesta.
- Som representant till Pensionärsrådet i Avesta kommun utses Stefan Palm (S), Avesta.
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Delgivningar

1. Avesta kommun kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott § 72, dnr KK 2018-000316
214. Saken: Ändring av detaljplan för bostäder öster om Älvnäsleden, Avesta kommun –
granskning. Beslut: Plan- och näringslivsutskottet godkänner samrådsredogörelse daterad 27
december 2018. Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra någon betydande
miljöpåverkan varför inte heller någon miljöbedömning enligt 6 kap 9-19 §§ §§ Miljöbalken
erfordras. Plan- och näringslivsutskottet godkänner Ändring av detaljplan för bostadsområde
öster o Älvnäsleden, Avesta kommun, upprättad 27 december 2018 för godkänns för
granskning.
2. Norbergs kommun kommunfullmäktige § 186, dnr NBGK 2018/0002. Saken: Norbergs
kommuns budget för 2019 med plan för 2020 och 2021. Beslut: Kostenheten flyttas
organisatoriskt från sektor barn- och utbildning till ledningskontoret. Bemanningsenheten
flyttas organisatoriskt från sektor social till ledningskontoret. Taxan för vatten och avlopp
fryses på nuvarande nivå. Resultatmål fastställs till 1 134 000 kronor för år 2019. För åren
2020-2021 fastställs resultatmålet till 2,0 procent av skatter och statsbidrag.
Kommunfullmäktige beslutar att Västmanlands ekonominämnd har rätt att under år 19
omsätta lån, det vill säga låna upp belopp som motsvarande belopp på de lån som förfaller till
betalning under år 2019.
3. Norbergs kommun kommunstyrelsen § 53, dnr NBGK 2019/0060. Saken: Försäljning av
tomter i Klackberg – Klacken 1:50, Klacken 1:51, Klacken 1:52, Klacken 1:53 och Klacken
1:54. Beslut: 1. Brf Håppfullt boende Norberg 1, organisationsnummer 7 69636-63 71,
erbjuds att köpa TRE (3) sammanhängande tomter av Klacken 1:50, Klacken 1:51, Klacken
1:52, Klacken 1:53 och Klacken 1:54 till reducerat pris med 25 procent, med villkoret att
minst ett stomrest hus ska färdigställas inom 12 månader från försäljningstillfället. 2. Brf
Håppfullt boende Norberg 1 erbjuds en option på ytterligare två tomter för 12 månader efter
att köpebrev har signerats. 3. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund uppdras att
genomföra försäljningen med i tjänsteskrivelsen nämnda villkor och förutsättningar. 4. Norra
Västmanlands Kommunalteknikförbund uppdras att reglera former för överlämnandet av
Klackens samfällighet till Brf Håppfullt boende Norberg 1. 5. Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund färdigställer lokalgatan i samråd med Brf Håppfullt boende
Norberg 1.
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4. Landerstedts slakteri & vilthantering AB, org nr 559166-7836. Saken: Anmälan Miljöfarlig
verksamhet. Ändring av befintlig anmälningspliktig verksamhet. Bedriver slakt och styck av
tamboskap och vilt.
5. Fastighetsägaren. Saken: Anmälan om gallring/avverkning Torp 1:14 (Avesta kommun) vid
vattenskyddsområde vattenverket Brunnbäck.
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