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Mindre utökning av verksamhetsområden för vatten och
avlopp
Ärendebes krivn ing
Direktionen i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen beslutade vid sammanträde
den 2 mars 2018 § 36 föreslår kommunfullmäktige anta förslag till mindre utökning
av verksamhetsområde för vatten och avlopp i Finnhyttan.
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.

Justerandes sign.
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§ 36

Förslag tlll beslut, mindre utökning av verksamhetsområden vatten
och avlopp, Ljusnarsbergs kommun

Direktionens beslut
Beslutar att föreslå kommunfullmäktige I Ljusnarsbergs kommun att anta
förslag tlll mindre utökningar av verksamhetsområden inom kommunen.
Ljusnarsberg: Flnnhyttan

Beskrivning av ärendet
Efter tidigare beslut I direktionen 2014-03-28 § 17 se bilaga 1, ska alla mindre
utökningar av verksamhetsområden för VA tas av kommunfullmäktige vid ett
tlllfälle/år.
Dessa mindre utökningar kan utgöras av en till flera fastigheter
Tjänsteskrivelse Inkom från kvalltetsledare Markus Orre 2018-02-07.

För ärendet aktuella handlingar
Karta samt gällande fastlghetslängd på tillkommande fastigheter.

Delgaa för Algllrd:
Ljusnarsberg• kommun KF

Protokollsutdrag till

Justerares elgn
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Förslag tlll beslut, mindre utökning av verksamhetsområden vatten
och avlopp, Ljusnarsbergs kommun
Direktionens beslut
Beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs kommun att anta
förslag tlll mindre utökningar av verksamhetsområden inom kommunen.

Ljusnarsberg: Finnhyttan

Beskrivning av ärendet
Efter tidigare beslut I direktionen 2014-03-28 § 17 se bilaga 1, ska alla mindre
utökningar av verksamhetsområden för VA tas av kommunfullmäktige vid ett
tillfälle/år.
Dessa mindre utökningar kan utgöras av en till flera fastigheter.

Tjänsteskrivelse Inkom från kvalitetsledare Markus Orre 2018-02-07.
För ärendet aktuella handlingar
Karta samt gällande fastlghetslängd på tillkommande fastigheter.

Delges för åtgärd:
Ljusnarsbergs kommun KF
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Fastighetsförteckning gällande förslag på utökning av
verksamhetsområde i Finnhyttan, Ljusnarsberg
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Vatten och Spillvatten

Viken 1:19
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Skäretvägen 25, Kopparberg
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GJ Verksamhetsområde för vatten
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