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Sbu § 8 dnr ks2020-366 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag om utredning 
av konsekvenserna vid utvidgning av verksamhetsområde VA, 
Gamla Pershyttan 3:70 

Kommunstyrelsen beslutade den 9 september 2020, § 97, att ge 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i uppdrag att föreslå utvidgning av 
verksamhetsområde för vatten och avlopp, VA, i området Gamla Pershyttan 
där NJOV har erbjudit Nora kommun att förvärva småhustomter. 

I uppdraget ingick också att utreda de ekonomiska konsekvenserna av 
utvidgningen av verksamhetsområde. 

Samhällsbyggnadsförbundet har tagit fram förslag på fastigheter som ska 
ingå i ett utvidgat verksamhetsområde för VA. Lagen (2006:412) om 
allmänna vattentjänster, § 6, ligger till grund för förslaget där hänsyn har 
tagits till människors miljö i ett större sammanhang. 

Direk1ionen för Samhällsbyggnadsförbundet har behandlat ärendet den 
29 januari 2021 , § 5. Direk1ionen föreslår att förbundet ska utreda de 
ekonomiska konsekvenserna av den föreslagna utvidgningen till en kostnad 
av ca 70 000 kronor, exklusive moms. Kostnaden belastar Nora kommun 
då kostanden för beredning av nya verksamhetsområden inte får belasta 
VA-koiiektivet eller VA-taxan enligt lagen om allmänna vattentjänster. 

Samhällsbyggnadsutskottet förslår kommunstyrelsen besluta 

att uppdra till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att utreda 
konsekvenserna för föreslagen utvidgning av verksamhetsområde till 
en kostnad av 70 000 kronor exklusive moms samt 

att medlen anslås från kontot Tillfälliga engångsresurser. 

Justerares sign 

Utdragsbestyrl<ande j 

Protokollsutdrag till 
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Sbu § 9 dnr ks2020-366 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till utvidgning 
av verksamhetsområdet för VA, del av Älvestorp 11:3 

Kommunstyrelsen beslutade den 9 september 2020, § 97, att ge 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i uppdrag att föreslå utvidgning 
av verksamhetsområdet för vatten och avlopp, VA, för del av Älvestorp 11 :3. 

I uppdraget ingick också att utreda de ekonomiska konsekvenserna av 
utvidgningen av verksamhetsområde. 

Direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet har behandlat ärendet den 
29 januari 2021 , § 4. 

Direktionen föreslår att området, del av Älvestorp 11 :3, ska ingå i verksam
hetsområde för VA i Nora kommun. Kostnaden för en utökning av verksam
hetsområdet beräknas till 1 200 000 kronor vilket kommer att belasta 
VA-kollektivet. Samhällsbyggnadsförbundet anser inte att det krävs några 
andra åtgärder på VA-anläggningen än den anslutningsledning som krävs för 
att koppla samman det nya verksamhetsområdet med befintligt VA-nät. 

Under utskottets behandling av ärendet yrkar Pia-Maria Johansson (LPo) på 
avslag . 

Jan Rylander (NP) yrkar på att näringsidkaren ska stå för kostnaden. 

Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls. 

Därefter ställer ordföranden proposition på de båda yrkandena och finner att 
de avslås. 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att del av Älvestorp 11:3 ska ingå i verksamhetsområde för vatten och avlopp 
i Nora kommun. 

Pia-Maria Johansson reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Jan Rylander och Conny Alfredsson (SO) reserverar sig till förmån för 
Jan Rylanders yrkande. 

Justerares sign Protokollsutdrag tiUeD 
Utdragsbestyrkande! 

L 
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Sbu § 10 dnr ks2021-09155 

Förslag till finansiering av renovering av Hagbydammen och 
Sågbladsdammen 

Kommundirektören har överlämnat en skrivelse i ärendet. I februari 2020 
meddelade mark- och miljödomstolen tillstånd till dammsäkerhetshöjande 
åtgärder mm vid Hagbydammen samt utrivning av Sågbladsdammen som 
i huvudsak stämmer överens med kommunens ansökan. Arbetstiden för 
åtgärderna är fem år från den tidpunkt när domen vann laga kraft, dvs 
fastställdes. 

Kommunstyrelsen beslutade den 27 maj 2020, § 68, teckna exploaterings
avtal med fastighetsägaren till Bryggeriet 3, Neland AB. Avtalet innebär 
bland annat att en ny bro ska anläggas över Hagbyån något uppströms den 
nya bron och att väganslutningar dras om. Enligt avtalet ska den nya bron 
vara klar inom fem år från den tidpunkt när ny detaljplan för Bryggeriet 3 med 
flera vunnit laga kraft. Enligt samma avtal ska Neland AB ersätta Nora 
kommun med 850 000 kronor för arbeten med bron när den färdigställs. 

Bron över Hagbyån är i mycket dåligt skick och behöver bytas. Den nya 
detaljplanen för Bryggeriet 3, med flera , innebär samtidigt att en ny bro över 
ån ska anläggas i ett annat läge än den befintliga bron. Det är alltså ett 
arbete som måste utföras utöver vad som bestämts i Mark- och miljö
domstolens dom i februari 2020. 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen redovisar en kostnadsberäkning 
för renoveringen av dammarna på totalt 20 965 000 kronor fördelat på åren 
2021-2022. Investeringsutgiften för Hagbydammen beräknas till 14980000 
kronor inklusive en gång- och cykelväg över dammens fiskeväg och 
investeringskostnaden för Sågbladsdammen beräknas till 2 485 000 kronor. 
I totalsumman ingår 3 500 000 kronor för administration och oförutsedda 
utgifter. 

Investeringen innebär att investeringsbudgeten för 2021 utökas med 910000 
kronor och att 20 055 000 kronor binds upp i 2022 års investeringsbudget. 

Kapitalkostnaden för 2021 års investeringsutgift, 66 000 kronor, finansieras 
via kommunstyrelsens tillfälliga engångsanslag . Renoveringens 
investeringsutgift innebär också att 453 000 kronor avsätts i 2022 års 
driftbudget. 

Därefter regleras kapitalkostnadsförändringarna i enlighet med Nora 
kommuns komponentavskrivning för broar. Utgiften för brostommen 
beräknas svara för 96 procent av investeringsutgiften och skrivs av på 
60 år. Resterande del, tätskiktet, skrivs av på 30 år. 

Protokollsutdrag till 
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Under utskottets behandling av ärendet informerar VA-ingenjören på 
Samhällsbyggnadsförbundet, seniorrådgivaren samt mark- och 
exploateringsingenjören om ärendet. Efter en del överväganden enas 
utskottet om att det behövs mer information inför kommunstyrelsens 
sammanträde den 14 april och beslutar därför att föra ärendet till kommun
styrelsen för beslut. 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar 

att föra ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Justerares sign 

Utdrags bestyrkande 

Protokollsutdrag till 
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Sbu § 11 dnr ks2021-152 

Information från landsbygdsutvecklaren 

Landsbygdsutvecklaren anställdes 2018 för att bland annat arbeta fram ett 
förslag till landsbygdsutvecklingsstrategi. 

Arbetet med strategin innebär många och täta kontakter med olika aktörer. 
Framför allt föreningarna på landsbygden. Ett första utkast till strategin var 
klar i december 2019 och ett andra utkast i maj 2020. I november 2020 
skickades förslaget ut på remiss. Sammanställning av svaren och et! förslag 
utifrån dem tas fram under mars 2021 . 

Uppdraget med landsbygdsutveckling präglas i hög grad av dialog mellan 
medborgare, företagare, myndigheter och andra organisationer. Samverkan 
och samarbete är nödvändig för att uppnå en god landsbygdsutveckling. 

Några pågående projekt är till exempel en ny biblioteksbil, att ställa iordning 
Finnå badplats, väderskydd i Bom och Blexberg och belysning i Blexberg. 

Landsbygdsutvecklaren är också platsansvarig för lokaler och drift av 
Allaktivitetshuset samt bokning och administration till och med hösten 2021. 
Hon har också deltagit i arbetet med at! ta fram Nora kommuns marknads
föringsplan. 

Ordföranden tackar för informationen. 

Justerares sign (ca ./ 
L 

Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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Sbu § 12 dm ks2019-243 

Förslag till prioritering och tidsplan för åtgärder för nedlagda 
deponier i Nora kommun 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens avdelning för avfall har, på 
uppdrag av Nora kommun, genomfört en inventering och riskklassning av 
nedlagda deponier i kommunen. Man har använt Naturvårdsverkets 
MIFO-metodik. Resultatet presenterades i rapporten "Inventering av 
nedlagda kommunala deponier i Nora kommun 2015-201 7". Det framgår i 
rapporten att 20 deponier har undersökts. 

Miljökontoret på Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har begärt att 
Nora kommun ska redovisa en tidsplan för åtgärder för de deponier som har 
riskklass 2, dvs stor risk. Man vill också att kommunen redovisar en 
prioritering av vilka åtgärder som är mest angelägna. 

Avfallsavdelningen på förbundet har samordnat arbetet och anlitat ett 
konsultföretag för att genomföra prioriteringen. 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen kommer att genomföra prov
tagningar av deponierna under åren 2022-2026 till en kostnad av 40 000 
kronor per år. Kostnader för åtgärder av deponierna kan uppskattas först när 
provtagningarna genomförts och åtgärder föreslagits. 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta rapporten Prioritering och tidplan för åtgärder för nedlagda deponier i 
Nora kommun. 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att budgetera 40 000 kronor per år under åren 2022-2026 för provtagning av 
deponierna. 

Protokollsutdrag tillJusterares sign 

Utdragsbestyrkande t 
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Sbu § 13 dnr ks2021-127 

Förslag till uppdrag om revidering av lokala ordningsföreskrifter 
för torghandel 

Kommundirektören och servicechefen har överlämnat en tjänsteskrivelse i 
ärendet. Kommunfullmäktige beslutade den 11 december 2018, § 113, att 
anta förslag till revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel. 

Nora köpmannaförening ansvarar för uppbörd av torghandelsavgifter enligt 
avtal med Nora kommun. Efter genomgång av ordningsföreskrifterna har 
föreningen, näringslivsutvecklaren, fastighetsstrategen och servicechefen 
uppmärksammat att delar av ordningsföreskrifterna är inaktuella och behöver 
därför revideras. 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att ge kommundirektören i uppdrag att revidera Lokala ordningsföreskrifter 
för torghandel samt 

att revidera avtalet om uppbörd av torghandelsavgifterna. 

Justerares sign 

Utdrags best yrkande ( 

Protokollsutdrag till 
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Sbu § 14 dnr ks2017 -686 

Förslag till trafik- och cykelplaner för Nora kommun 

Kommunstyrelsen beslutade den 29 november 2017, § 147, att ge 
dåvarande kommun chef i uppdrag att ta fram en trafikplan som inkluderade 
gång- och cykelplan . Utredningama presenterades på kommunstyrelsen den 
3 april 2019, § 45 där kommunstyrelsen beslutade att ge kommundirektören 
uppdrag att sända utredningen på remiss samt att redovisa tidplan och 
förslag till remissinstanser på kommunstyrelsens sammanträde den 22 maj. 

Remissen sändes till 55 myndigheter och organisationer. Planerna 
reviderades utifrån inkomna remissvar. 

Kommunstyrelsen beslutade den 7 oktober 2020, § 127, att föreslå 
fullmäktige besluta att anta förslagen till trafikplan och cykelplan med syfte 
att ange inriktningen för arbetet med väginfrastruktur och utbyggnad av 
cykelvägnätet inför kommande år. 

Fullmäktige behandlade ärendet den 21 oktober 2020, § 95 och ärendet blev 
återremitterat med minoritetsåterremiss och med minoritetens motivering att 
en medborgardialog ska genomföras innan fullmäktige fattar beslut om 
planerna. 

Planerna är avsedda att ange inriktningen för utveckling av väginfra
strukturen på längre sikt och är inte i detalj bindande för kommunen. Varje 
objekt som anges i planen måste innan de kan bli verklighet finansieras i 
kommunens budget för kommande år. Dessutom kan utformningen av 
detaljer ändras efter närmare utredningar. 

Det är inte heller säkert att objekten kommer att genomföras i den angivna 
prioriteringsordningen eftersom förhållanden som inte är kända idag kan 
påverka planerna. Däremot är det en fördel för kommunen att det finns 
aktuella planer för trafik och cykel när medel ska fördelas till infrastruktur
projekt ur Länstransportplanen. 

Med genomfört remissförfarande anser kommunstyrelsen att trafikplanen och 
cykelplanen varit föremål för dialog innan beslut fattas. 

Under utskottets behandling av ärendet yrkar Pia-Maria Johansson (LPo) 
och Jan Rylander (NP) avslag på förslaget. 

Bengt Svensson (M) och John SundelI (KO) yrkar bifall till förslaget. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att samhälls
byggnadsutskottet beslutar bifalla förslaget. 

Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 
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Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

at! anta förslag till Trafikplan för Nora kommun med syfte att ange 
inriktningen för arbetet med väg infrastruktur inför kommande år samt 

att anta förslag till cykelplan för Nora kommun med syfte at! ange 
inriktningen för arbetet med utbyggnad av cykelvägnätet inför kommande år. 

Pia-Maria Johansson och Jan Rylander reserverar sig till förmån för egna 
avslagsyrkanden. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

<Ro 
Utdragsbestyrkande / 
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Sbu § 15 dnr ks2019-224 

Förfrågningsunderlag för upphandling av processtöd till 
förstudie för Karlsängsområdet 

Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2021 , § 4, att anta nytt 

uppdragsdirektiv för en förstud ie för Karlsängsområdet. 


I förstudien ingår att förvaltningen ska upphandla ett externt processtöd för 

förstudien från en organisation som kan erbjuda en, för projektet, relevant, 

bred och enkel tillgänglig expertkunskap. 


Ett förfrågningsunderlag är framtaget. Det ska, efter kommunstyrelsens 

beslut och protokollets omedelbara justering , läggas ut på Visma TendSign 

som är det system Nora kommun använder för upphandling . 


Under samhällsbyggnadsutskottets behandling av ärendet yrkar Pia-Maria 

Johansson (LPo) att ärendet återremitteras för visst klargörande. 


John SundelI (KO) yrkar bifall till det framtagna förfrågningsunderlaget. 


Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det 

avslås. 


Därefter ställer ordföranden proposition på bifallsyrkandet och finner att det 
bifalls. 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta förfrågningsunderlaget samt 

att omedelbart justera beslutet. 

Justerares sign Protokollsutdrag till 

go 
UtdragSbestyrkand1 
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Sbu § 16 dnr ks2021-041 

Kommundirektören informerar 

Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2017, §145, om höjning 
av anläggningstaxan för vatten och avlopp, VA. Samhällsbyggnads
förbundet Bergslagen har därefter inte tagit ut den höjda taxan men 
kommer att göra det från år 2021 . 

Protokollsutdrag tillJusterares sign 

UtdragSbestyrkandY 
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Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde 24/3 2021 

Närv, Närv, Omröstninqar 

beslut ej be !l !l 
Ledamöter slut Ja Nei Avs Ja Nei Avs 

Solveig Oscarsson (S) ordf X 

Håkan Kangert (M) vice ordf X 

Bror-Erik Israelsson (S) -
Anna Karlsson (S) X 

John Sundeli IKOl X 

Jan Rvlander INP) X 

Pia-Maria Johansson ILPo) X 

Ersättare 

Fredrik Munkvold (S) 

JörQen Sateraas (C) 

BenQt Svensson (M) X 

Conny Alfredsson (SO) X 

Närvarorätt 

Tom Rvmoen (M) X 

Antal 7 2 
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