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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Petra Modée (V).

ÄRENDE 2
Godkännande av dagordning.
Utvecklingsutskottet godkänner dagordningen med eventuella
förändringar och anmälan av extra ärenden.

ÄRENDE 3
Rapport: VA-verksamhetsområde Sörfjärden.
Rapport om uppdraget att bilda ett verksamhetsområde för vatten och
spillvatten i Sörfjärden.

ÄRENDE 4
Samråd för Nya Ostkustbanan.
Stadsarkitekt Christina Englund föredrar det pågående arbetet med att
utarbeta ett förslag till fördjupad översiktsplan för Nya Ostkustbanan
med inriktning på korridorens dragning.
Ett förslag till samråd är klart för antagande.

ÄRENDE 5
Samråd för Detaljplan Klasudden.
Plan- och byggkontoret har utarbetat ett förslag till samrådshandling för
Detaljplan Klasudden i Gnarp.
Stadsarkitekt Christina Englund föredrar ärendet.
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ÄRENDE 6
Remiss: Tillstånd för vindkraftanläggning Norrhälsinge
vindkraftpark.
Länsstyrelsen Dalarnas län har inkommit med en remiss med begäran
om yttrande över Bergsjö vindkraft AB:s ansökan om tillstånd för
uppförande och drift av en vindkraftsanläggning på fastigheten
Gammelsträng 7:3 m.fl. i Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner.
Stadsarkitekt Christina Englund föredrar ärendet.

ÄRENDE 7
Remiss: Förslag till transportsystemanalys för Gävleborg.
Region Gävleborg har utarbetat ett förslag till transportsystemanalys för
Gävleborg. Förslaget är lämnat till kommunerna för yttrande senast
29 april 2013.

ÄRENDE 8
Försäljning av kommunala tomter.
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade i § 43/2012 att uppdra
till förvaltningen att bereda ärendet så tillvida om kommunens tomter
som är till salu ska lämnas till mäklare för försäljning samt om
kommunen ska köpa marken i Bergsjö där Nordanstigs Bostäder AB
rivit gamla bostadshus.
Förvaltningen lämnar en rapport om det pågående arbetet.

ÄRENDE 9
Informationer och övriga ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika
ärenden.
Under denna punkt kommer även ledamöternas eventuella extra
ärenden att tas upp.

