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Översiktsplan för Bengtsfors kommun - beslut om
antagande
Förslag till översiktsplan får Bengtsfors kommun har varit utställd får
granskning under tiden l juli till 5 september 2013 och 26 yttranden har
inkommit från myndigheter, grannkommuner föreningar och privatpersoner,

Samhällsbyggnadsenheten har upprättat fårslag till utställningsutlåtande får
Översiktsplan får Bengtsfors kommun. Utlåtandet redovisar inkomna
synpunkter och anger vilka kompletteringar och korrigeringar av
planhandlingama som synpunkterna föranleder. Planhandlingama ska
omarbetas och kompletteras utifrån utlåtandet. Därefter skall planförslaget
lyftas till kommunfullmäktige for beslut om antagande.

Kommunstyrelsen uppdrog 2013-11-11 § 301 till styrgruppen att förtydliga
utställningsutlåtandet avseende invånarantal, besöksnäring, skogsnäring samt
av- och påstigningsplats i Billingsfors.

Kommunstyreslens allmänna utskott beslutade 2013-11-19 § 252 att
förtydliga utställningsutlåtandet i enlighet med kommunstyrelsens beslut
2013-11-11 §301.

Yrkanden
Per Eriksson (s), Bo Thorn (s), Alma-Greta Strömberg (kd), Therese Karlsson
(m) och Anette Temstedt (v) yrkar på att anta Översiktsplan for Bengtsfors
kommun i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut

Tilläggsyrkande
Therese Karlsson (m), Morgan Funevall (c), Anna-Greta Strömberg (kd) och
Anette Temstedt (v) yrkar på att redaktionella justeringar görs i texten samt
följande tillägg i kap 4 s. 42 stycket skogsnäringen:

I Bengtsfors finns en lång tradition och gedigen kunskap inom
pappersindustrin. Näringslivsstrukturen domineras av tillverkande företag
med pappersindustrin som största privata arbetsgivare. Pappersindustrin är
känd får sin hö ga kompetens inom massa och pappersteknik.

Beredande organ
Verksamhetsled/planeraren och planhandläggarens tj änsteskri velse 2013-02-
14

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens allmänna utskotts protoko1l2013-06-04 § 145

Kommunstyrelsens protokoll 20 13-06-11 § 172

Kommunstyrelsens allmänna utskotts protokoll 2013-10-22 § 225

Kommunstyrelsens protoko1l2013-11-11 § 301

Propositionsordning 1
Ordföranden ställer proposition på Per Eriksson (s), Bo Thorn (s), Anna-Greta
Strömbergs (kd), Therese Karlsson (m), Annette Ternstedts (v) yrkande på
bifall i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Propositionsordning 2 - tilläggsyrkande
Ordfåranden ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att fullmäktige
antar det.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Översiktsplan får Bengtsfors kommun
med redaktionella justeringar samt följande tillägg i kap 4 s. 42 stycket
skogsnäringen:

I Bengtsfors finns en lång tradition och gedigen kunskap inom
pappersindustrin, Näringslivsstrukturen domineras av tillverkande företag
med pappersindustrin som största privata arbetsgivare. Pappersindustrin är
känd för sin höga kompetens inom massa och pappersteknik.

LAGAKRAFT

Inget överklagande av kommunfullmäktiges beslut har inkommit inom tre
veckor från den dag kommunens antagandebeslut tillkännagivits på kommunens
anslagstavla.
På grund härav får kommunens antagandebeslut anses ha vunnit laga kraft
2013-12-30.
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