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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   ks  

 

Au § 1  Dnr 2017/297.109 
 
Riktlinjer för kommunala markanvisningar och 
exploateringsavtal 
  

I och med ändrade regler i Plan- och bygglagen (ändrad genom 

SFS 2014:900) och en ny lag om kommunala markanvisningar 

(SFS 2014:899) skall kommuner som genomför markanvisningar 

och upprättar exploateringsavtal anta riktlinjer för denna 

verksamhet. 

  

Lagen säger att ”Riktlinjerna skall innehålla kommunens 

utgångspunkter och mål för överlåtelser och upplåtelser av 

markområden för bebyggelse, handläggningsrutiner och 

grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för 

markprissättning”. 

  

Det övergripande syftet med kravet på riktlinjer för 

markanvisningar är att skapa en ökad tydlighet vid försäljning av 

kommunal mark och vid exploatering av annans mark. För alla 

potentiella byggherrar ska det vara tydligt vilka villkor kommunen 

ställer och vad som kan förväntas av kommunen i form av 

handläggning och beslut om markanvisning. 

  

Genom riktlinjerna för markanvisning får kommunen ett verktyg 

att påverka nyttjandet av marken, t.ex. ett områdes innehåll, 

byggnaders och bostäders utformning och vilka upplåtelseformer 

som skall gälla. Riktlinjerna bidrar även till att markinköp inte kan 

ske i spekulationssyfte. 

  

Markanvisningar skall tecknas med stöd av dessa riktlinjer.  

 

Bilaga: Utkast av Riktlinjer för kommunala markanvisningar och 

exploateringsavtal. 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta riktlinjer för kommunala 

markanvisningar och exploateringsavtal.

https://drive.google.com/file/d/1NOWHpKEP8HKS9eHvZKBwnkUmzgI6MeN6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NOWHpKEP8HKS9eHvZKBwnkUmzgI6MeN6/view?usp=sharing
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

Au § 2 
 
Information 
 
Johan Hedlund informerade styrelsen om det genomförda besöket 

hos miljöministern, angående kommunens reningsverk. 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Informationen är mottagen. 
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Au § 3   Dnr 9018/52.109 
 
Bokslut - Allmänna utskottet 2017 
 

Allmänna utskottets bokslut för 2017. Se bilaga. 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Bokslutet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 
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Au § 4   Dnr 9017/229.109 
 
Framtida insamling av hushållsavfall i Robertsfors 
kommun 
 

Ärendebeskrivning 
Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs 

(kallat Umeåregionen) har alla fattat ett inriktningsbeslut om att 

införa nytt insamlingssystem med fastighetsnära insamling av 

matavfall, restavfall, förpackningar och tidningar i enlighet med 

förstudien daterad 2017-05-09. 

 

Arbetet har påbörjats med att ta fram ett gemensamt 

förfrågningsunderlag för insamling av hushållsavfallet. 

 

För att kunna ge rätt förutsättningar till kommande entreprenörer 

behöver volymerna och antalet kärl som ska hämtas i 

insamlingsentreprenaden beräknas och anges i 

förfrågningsunderlaget. Därför önskas ett principiellt beslut om att 

utsortering av matavfall ska vara obligatorisk vid införandet av det 

nya insamlingssystemet. Förutsättningarna och detaljerna för 

respektive kundkategori kommer att specificeras i 

avfallsföreskrifterna som beräknas vara färdiga för antagande 

hösten 2019. 

 

I de kommunala avfallsplanerna som är beslutade av 

kommunfullmäktige i samtliga kommuner finns mål satta kring 

utsortering av matavfall, förbättrad utsortering av tidningar och 

förpackningar. Vid uppföljning av avfallsplanerna konstateras att 

insamlingsnivåerna inte uppnås vare sig gällande matavfall på 

50% eller förpackningsmaterialens procentsatser. För att få rätt 

avfall till rätt behandlingsform behöver mer matavfall utsorteras 

från det brännbara hushållsavfallet. 

 

Obligatorisk utsortering av matavfall innebär att matavfallet ska 

hållas skilt från övrigt hushållsavfall och därmed hanteras separat. 

Matavfallet ska antingen läggas i matavfallskärl, matavfallstank 

eller hanteras genom eget omhändertagande inom den egna 

fastigheten. Förutsättningarna för detta beslutas i 

avfallsföreskrifterna.  

 
Allmänna utskottets förslag till beslut  
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att 

utsortering av matavfall från övrigt hushållsavfall ska vara 

obligatoriskt för hushåll från och med införandet av nytt 

insamlingssystem 2020. 
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   ks  

 

Au § 5   Dnr 9018/40.109 
 

Förslag till taxeändring för renhållning 
  

Nuvarande taxa beslutades 2007-01-01 och har inte ändrats sedan 

dess. Resultatet för 2017 blev ett underskott på 75 000 kr. 

  

Kostnaderna för renhållning beräknas öka 2018 mest beroende på 

att kostnaderna ökat för att bli av med träavfall. I det gamla avtalet 

fick vi en ersättning på 2 kr per ton träavfall men i det nya avtalet 

landar kostnaden på 690 kr/ton. Detta ger en ökad utgift på ca 500 

tkr per år. 

  

Det gemensamma upphandlingsarbetet i Umeåregionen med att 

införa ett nytt insamlingssystem 2020 har kommit igång och det 

kommer att bli kostnader för upphandling, information och 

eventuella konsulter inom detta uppdrag. 

  

För att möta ovanstående kostnadsökningar och att budgeten för 

2018 ska gå ihop krävs en höjning av renhållningstaxan. Taxan 

föreslås ändras enligt nedanstående att gälla från och med 2018-

04-01, priserna är angivna inklusive moms. 

   

Permanentboende:      Nuvarande            Förslag 

   

Kärl 190 l                    800 kr/år                850 kr/år 

  

Kärl 370 l                    1281 kr/år              1360 kr/år 

  

Kärl 660 l                     1762,5 kr/år           1870 kr/år 

  

Gruppkärl i fritidshusområde  1125 kr/år         1195 kr/år 

  

  

Fritidsboende:               Nuvarande            Förslag 

   

15 maj-15 okt gruppkärl     768,75 kr/år           820 kr/år 

  

15 maj-15 okt eget  

kärl vid tomtgräns 1500 kr/år              1595 kr/år    

 

Rörlig avgift        2,38 kr/kg               2,55 kr/kg 

  

Träavfall från verksamheter 
invägt på Fagerlidens ÅVC      0 kr/kg           1,50 kr/kg 
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Forts Au § 5  Dnr 9018/40.109 
 
Allmänna utskottets förslag till beslut 
 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att höja taxan enligt förslag. 

 

Taxan gäller från och med 2018-05-01 
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   ks  

 

Au § 6   Dnr 9018/41.109 
 
Revidering av Slamtaxan 
  

I Robertsfors kommun töms årligen ca 1800 stycken enskilda 

brunnar, både i egen regi med kommunens spolbil och med anlitad 

entreprenör. Arbetet sker under sommarsäsongen maj-oktober. 
  

Resultatet för 2017 gav ett underskott för slamtömningen med 192 

tkr. Totalt uppgick kostnaderna för slamtömning till 1 926 tkr. 
  

Det entreprenörsavtal för slamtömning som började gälla 2017-05-

16 innebar ökade kostnader, vi höjde taxan 2017-07-01 med tanke 

på detta men inte tillräckligt för att kunna hålla budget. De 

kostnader som ökat mest är tilläggsavgifterna för längre 

slangdragning varför dessa föreslås betydliga höjningar. 

Kostnadshöjningarna för slangdragning motiveras även av 

arbetsmiljöskäl eftersom det sliter betydligt mer på kroppen att dra 

en längre och tyngre slang. 
  

Förändringar av gällande taxa föreslås enligt följande: 
  

Avgift för tömning av brunnar med volym 0-4 m3 höjs från 1100 

kr till 1200 kr 

Avgift för tömning av brunnar med volym 4-9 m3 höjs från 1500 

kr till 1650 kr 

Avgift för tömning av brunnar med volym > 9 m3 höjs från 2100 

kr till 2300 kr 
  

Tilläggsavgift Budning inom 1 dygn höjs från 750 kr till 850 kr 

Tilläggsavgift för extra slangdragning 21-35 meter höjs från 150 kr 

till 250 kr 

Tilläggsavgift för extra slangdragning 36-50 meter höjs från 225 kr 

till 375 kr 

Tilläggsavgift för extra slangdragning  >  51 meter höjs från 650 kr 

till 1000 kr 
  

Ett tillägg till dagens taxa föreslås till de kunder där man av 

framkomlighetsskäl inte kan tömma med vanlig slambil, där vi 

måste anlita traktor,  får samma pristillägg som för de som har 

över 51 meters slangdragning, dvs 1000 kr tilläggsavgift. 
 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att ändra slamtaxa enligt ovanstående förslag. 
 

Att gälla fr o m 2018-05-01. 

 
Bilaga: förslag ny slamtaxa  
Bilaga tidigare slamtaxa  
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   ks  

 

Au § 7   Dnr 9018/55.109 
 
Prislista för GVA-avdelningens tjänster 2018 
 

Prislista för GVA-avdelningens tjänster 2018.  

 

Förändringar som är gjorda är: 

  

Spolbilstjänst, vardag 7-16, höjs från 1100 kr/tim till 1300 kr/tim. 

Detta för att vi köpt in ny spolbil och behöver mer intäkt för att 

täcka kapitalkostnader, också för att ligga i marknadsmässig 

prisnivå. 

Spolbilstjänst, tillägg övrig tid, höjs från 270 kr/tim till 400 kr/tim 

Filmning avloppsledning höjs från 740 kr/tim till 800 kr/tim 

Upptining vattenledning tas bort från listan, för att få hjälp med 

detta se spolbilstjänst eller ångpanna. 

Ångpanna inkl transport läggs till i listan med samma pris som för 

spolbil. 

Anläggare oförändrat pris. 

(Hämtning av grovavfall och latrin, oförändrat pris, prisuppgift 

från renhållningstaxa.) 

  

Pris för att lämna träavfall på Fagerliden för företagare ändras från 

0 kr till 1,20 kr/kg pga ökade kostnader. 

Övriga priser mot företag på Fagerliden oförändrade. 

 

Bilagor: 

 Ny prislista för GVA-avdelningens tjänster 2018 

 Gamla prislistan. 

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna prislista för GVA-avdelningens 

tjänster 2018. 
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   A Lindberg  

 

Au § 8   Dnr 9017/272.109 
 
Ansökan om planbesked - Bygdeå Kyrkobord 1:1, del av 
 
Ansökan avser planbesked för nytt område för bostadsbebyggelse. 

Förslaget har en målsättning att tillskapa ca 20 tomter och 20 – 30 

nya bostäder. I huvudsak planeras för villatomter men även 

radhustomter skall ingå. Området saknar idag detaljplan. 

  

Inom planområdet skall byggrätterna anpassas efter befintlig 

terräng och platsens förutsättningar. Naturmark och 

rekreationsområden som är värda att bevara skall skyddas. 

Utformningen på den nya bebyggelsen skall anpassas efter 

existerande bebyggelsemiljö. Bilaga 

  

Stadsarkitekten har i bifogat yttrande lämnas sina synpunkter i 

ärendet. Bilaga. Stadsarkitekten anser att underlaget är väl 

underbyggt och att det är ett genomtänkt projekt. Området berörs 

delvis av riksintresse för kulturmiljövård och naturvård (enligt 3:6 

miljöbalken) och Skogsvårdsstyrelsen redovisar ett område i söder 

med höga naturvärden (ängsmark). Stadsarkitekten anser att det i 

planbeskedet skall noteras att någon form av naturinventering skall 

göras och att det är av vikt att anpassa vägar och bebyggelse efter 

terrängen. 

  

I övrigt bör planen tas fram digitalt och enligt Boverkets allmänna 

råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan (BFS 2014:5 – 

DPB 1). 

  

Synpunkter på stadsarkitektens yttrande: Det utpekade 

planområdet ligger inte inom riksintresset (nr AC 13). Avsikten är 

att gestaltningen skall anpassas efter befintlig bebyggelse i 

närområdet för att på så sätt smälta in i miljön. De utpekade 

naturvärdena ligger inte inom planområdet och kommer inte att bli 

påverkade av tillfartsvägar, varvid någon inventering inte ses som 

nödvändig i detta skede. Bebyggelsen kommer även att anpassas 

efter terrängen. 

  

Mellan Robertsfors kommun och Luleå stifts prästlönetillgångar 

finns ett samverkansavtal, diarienummer 9017/272.109 som 

reglerar formerna för hur detaljplanearbetet skall genomföras. 

Detaljplanen ligger i linje med kommunens 

Bostadsförsörjningsplan samt finns med i skrivningarna i 

Översiktplanen som är under antagande. 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   A Lindberg  

 

Forts Au § 8  Dnr 9017/272.109 
 

Allmänna utskottets beslut 
 

Allmänna utskottet beslutar, enligt delegation från 

kommunstyrelsen punkt B1.3, att ge ett positivt planbesked för att 

upprätta detaljplan på del av Bygdeå kyrkobord 1:1 i enlighet med 

beskrivningen i ansökan om planbesked. Exploatören skall beakta 

stadsarkitektens yttranden i planprocessen rörande utformning av 

själva detaljplanedokumentet samt i övrigt följa beskrivningen 

samt det samverkansavtal som är upprättat med kommunen. 
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   Ks   

 

Au § 9   Dnr 9018/29.109 
 
Remiss - Likvidation Regionförbundet Västerbottens län 
 

Västerbottens läns landsting har under 2017 ansökt hos regeringen 

om att Västerbottens läns landsting och 

kommunalförbundet/samverkansorganet Regionförbundet 

Västerbottens län ska gå samman den 1 januari 2019 och bilda en 

ny regionkommun. Under förutsättning att ansökan godkänns av 

riksdagen ska Regionförbundet Västerbottens län, 

organisationsnummer 222000-2436, träda i likvidation och 

upphöra den 31 december 2018. 

I förbundsordningen för Regionförbundet Västerbottens län 

regleras förbundets likvidation. 

 

Varje medlems fullmäktige måste besluta om att Regionförbundet 

Västerbottens län ska avvecklas den 31 december 2018. 

Inriktningen är därefter att förbundsfullmäktige den 30 maj 2018 

ska godkänna likvidationen. 

 

Medlemmarna måste också godkänna att förbundets tillgångar, 

egna kapital, skulder och åtaganden per den 31 december 2018 

överförs till den nya regionkommunen så att förbundsfullmäktige 

den 30 maj 2018 kan besluta även om det. Den 31 december 2017 

uppgick det egna kapitalet till 3 476 tkr. En reservering för 

kostnader i samband med likvidationen görs i förbundets sista 

bokslut (per 2018-12-31). 

 

Enligt förbundsordningen är det förbundsstyrelsen som ska 

verkställa likvidationen i egenskap av likvidator. För att fullfölja 

förbundsordningens regler om avveckling och likvidation behöver 

en ny styrelse utses vilket innebär att Regionförbundet 

Västerbottens län kommer att ha fortsatta intäkter och kostnader 

efter likvidationsdatumet samt måste upprätta en årsredovisning 

för kommande år (åtminstone för 2019). För att förenkla 

likvidationsprocessen skulle förbundsstyrelsen istället kunna 

tillåtas utse en likvidator, vilket kräver en justering av §25 i 

förbundsordningen. 

 

Regionförbundet Västerbottens län föreslår respektive 

förbundsmedlems fullmäktige besluta om: 

 

1. att, under förutsättning att riksdagen beslutar bifalla ansökan om 

att bilda regionkommun den 1 januari 2019, Regionförbundet 

Västerbottens län avvecklas den 31 december 2018. 

 

2. att förbundets tillgångar, egna kapital, skulder och åtaganden 

per den 31 december 2018 överförs till den nya regionkommunen.
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   Ks   

 

Forts Au § 9  Dnr 9018/29.109 
 

3. att förbundsordningen, §25, justeras enligt följande, där 

understruken text är nytillkommen och överstruken text utgår:  

 

Om medlem utträtt ur förbundet eller om medlemmarna beslutat 

att förbundet ska avvecklas ska förbundet träda i likvidation.  

 

Likvidationen verkställs av styrelsen i egenskap av likvidator, 

alternativt av den som styrelsen utser som likvidator. 

 

När förbundet trätt i likvidation ska skulder betalas och egendom 

avyttras eller fördelas enligt principerna i §23.  

 

När styrelsen likvidatorn fullgjort sitt uppdrag som likvidator skall 

denne avge slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker 

genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet 

med redovisning av skiftet av tillgångar och betalning av skulder. 

Till berättelsen fogas redovisningshandlingar för hela 

likvidationen. Till slutredovisningen ska fogas beslut om vilken av 

förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar 

som tillhör förbundets arkiv.  

 

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts 

förbundsmedlemmarna är förbundet upplöst. 

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att besluta enligt Regionförbundet 

Västerbottens läns förslag. 

 

 

Bilaga: Remiss Region Västerbotten 

 

Yttrande skickas senast den 18 april 2018, till Regionförbundet 

Västerbottens län, ange diarienummer 18RV0036: 

E-post: regionforbundet@regionvasterbotten.se 
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   Ks  

 

Au § 10   Dnr 9018/35.109 
 
Trafikplan 2018-2021 
 

Trafikplan 2018-2021, samt förslag på förändringar inför 

upphandlingen. 

 

Bilagor till förslagen till förändringar: 

Trafikplan 

Upphandling, förslag på förändringar (2018) 

Tur 100 och 117 (skjuts+) 

Tur 201 måndag (skjuts+) 

Förslag ändring linje 136, 141 

Produktionsberäkning 138 och 143 

Avtal Tians taxi 

 
Allmänna utskottets förslag till beslut 

 

Allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige att anta Trafikplan för 2018-2021. 

 

Allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen att ge Länstrafiken 

uppdraget att bistå Robertsfors kommun att upphandla 

kollektivtrafiken på nytt, och därmed inte använda optionsåren på 

nuvarande inomkommunala linjeavtal. Detta förutsatt att 

Landstinget även vill upphandla på nytt. 

 

Allmänna utskottets beslut 
 
Till deltagare i arbetsgrupp för beredning av ny upphandling av 

både kollektivtrafiken och skolskjutsarna utses Patrik Nilsson och 

Lars Tängdén. 
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Au § 11   Dnr 9018/38.109 
 
Remiss - Kollektivtrafiken i en regionkommun 
 

Region Västerbotten översänder rapport över Kollektivtrafiken i en 

regionkommun med anledning av förberedelse för bildande av 

regionkommun 2019. 

 

Synpunkter på remitterad rapport med förslag på organisation för 

kollektivtrafiken i en regionkommun ska vara Region Västerbotten 

tillhanda senast den 28 februari 2018. 

 

Bilaga 1. Sammanfattning kollektivtrafiken i en regionkommun 

Bilaga 2. Rapport uppdrag kollektivtrafiken i en regionkommun 

Delskatteväxling av kollektivtrafikens gemensamma kostnader 

Förslag till yttrande 

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att översända 

upprättat förslag till yttrande som kommunens yttrande.  

 

 

 

 

Yttrandet skickas till Region Västerbotten Box 443, 90190 Umeå 

eller regionvasterbotten@regionvasterbotten.se. Märk yttrandet 

med ”Kollektivtrafiken i en regionkommun”. 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum                     

Allmänna utskottet                                              2018-02-20      Sida 17 (38) 
 
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Ks  

 

Au § 12   Dnr 9018/37.109 
 
Remiss - Gemensam beställningscentral för 
samhällsfinansierade resor i Västerbotten 
 

Bilagor: 
Delrapport 1 Gemensam beställningscentral 

Delrapport 2 Gemensam beställningscentral 

Förslag till yttrande Gemensam beställningscentral 

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att översända 

upprättat förslag till yttrande som kommunens yttrande. 

 

 

 

 

Yttrande över delrapport 2 lämnas senast den 13 april till: 

kollektivtrafikmyndigheten@regionvasterbotten.se 
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Au § 13  Dnr 2017/B0024 
 
Detaljplan för del av fastigheten Ånäset 16:12 m fl 
  

Inför ombyggnationen av E4 vid Ånäset behöver en befintlig 

detaljplan kompletteras med ett skyddsavstånd till E4. Allmänna 

utskottet beslutade 2017-09-19 att godkänna det upprättade 

detaljplaneförslaget för samråd. Detaljplanen har varit ute på 

samråd 2017-11-06 t o m 2017-11-27. Under samrådstiden har 

endast Lantmäteriet framfört synpunkter. Dessa bedöms vara av 

enklare vikt. Samrådsredogörelsen bifogas. Bedömningen är 

därför att begränsat standardförfarande kan tillämpas vilket 

innebär att granskningsskedet slopas och planen kan antas efter 

samrådsskedet. 

  

En antagandehandling har tagits fram. Bilaga.  Karta 

  

Allmänna utskottets förslag till beslut 
  

Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att anta 

ändring av detaljplan för del av fastigheten Ånäset 16:12 m fl. 
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Au § 14   Dnr SHBK-2018-204 
 
Ändring av vägplan för ombyggnad av E4 Sikeå – 
Gumboda 
  

Trafikverket önskar Robertsfors kommuns synpunkter på en 

ändring av förslaget till vägplan för E4, sträckan Sikeå-Gumboda. 

Förändringen medför att kommunens fastighet Sikeå 18:2 kommer 

att beröras av 75 kvm större vägrätt än tidigare förslag. Förslaget 

bifogas. 

  

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet har inga synpunkter på Trafikverkets förslag. 
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Au § 15   Dnr SHBK-2018-85 
 
Dalkarlså S:1 - Strandskyddsdispens för anläggande av 
avloppsanläggning 
  

Ansökan avser anläggande av avloppsanläggning i anslutning till 

befintligt fritidshus. Det är inte tekniskt möjligt att lägga 

avloppsanläggningen inom befintlig tomtplats på grund av läget 

vid havet. Ansökan avser därför dispens för att lägga anläggningen 

på den angränsande fastigheten Dalkarlså S:1. 

  

På platsen råder strandskydd enligt miljöbalken (MB) 7 kap §§ 13-

14. 

  

Stadsarkitekten har yttrat sig över möjligheten att bevilja 

strandskyddsdispens, bilaga. 

 

Bilaga karta 

  

Allmänna utskottets beslut 
  

Allmänna utskottet beviljar, enligt delegation från 

kommunstyrelsen punkt B1.3, strandskyddsdispens för sökt åtgärd. 

  

Särskilda skäl till undantag från strandskyddsbestämmelserna 

föreligger med hänvisning till stadsarkitektens yttrande. 

  

Med stöd av MB 7 kap § 18 b föreskriva att dispensen avser 

område markerat i stadsarkitektens yttrande. 

  

Sökanden uppmärksammas på att besvärstidens utgång bör 

avvaktas innan åtgärderna vidtas med anledning av besvärsrätt för 

länsstyrelsen. Besvärstiden är tre veckor från den dag beslutet 

inkommit till länsstyrelsen. 

  

Sökanden uppmärksammas på att undantag från 

strandskyddsbestämmelserna upphör att gälla om den åtgärd som 

dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har 

avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vunnit laga 

kraft enligt 

MB 7 kap §18 h. 

  

Detta beslut kan överklagas genom besvär. 
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Au § 16   Dnr 2017/B0438 
 
Lägde 2:68 
Strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus 
  

Ansökan avser tillbyggnad av ett fritidshus på en befintlig 

bostadstomt. Tillbyggnad kommer att ske åt två håll och vara 

sammanlagt ca 55 kvm. 

  

På platsen råder strandskydd enligt miljöbalken (MB) 7 kap §§ 13-

14. Tillbyggnaden kommer i ett fall att tangera fastighetsgränsen 

och i det andra ske över fastighetsgräns. 

  

Sökande har avtalat med Lägde By Samfällighetsförening om att 

köpa till mark i anslutning till sin fastighet. Lantmäteriet har inte 

handlagt den ansökan ännu. 

  

Stadsarkitekten har yttrat sig över möjligheten att bevilja 

strandskyddsdispens, bilaga. 

 

Bilaga karta 

 

Allmänna utskottets beslut 
  

Allmänna utskottet beviljar, enligt delegation från 

kommunstyrelsen punkt B1.3, strandskyddsdispens för sökt 

åtgärd. 

  

Särskilda skäl till undantag från strandskyddsbestämmelserna 

föreligger med hänvisning till stadsarkitektens yttrande. 

  

Med stöd av MB 7 kap § 18 b föreskriva att dispensen avser 

område markerat i stadsarkitektens yttrande. 

  

Sökanden uppmärksammas på att besvärstidens utgång bör 

avvaktas innan åtgärderna vidtas med anledning av besvärsrätt för 

länsstyrelsen. Besvärstiden är tre veckor från den dag beslutet 

inkommit till länsstyrelsen. 

  

Sökanden uppmärksammas på att undantag från 

strandskyddsbestämmelserna upphör att gälla om den åtgärd som 

dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har 

avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vunnit laga 

kraft enligt 

MB 7 kap §18 h. 

  

Detta beslut kan överklagas genom besvär. 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum                     

Allmänna utskottet                                              2018-02-20      Sida 22 (38) 
 
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Shbk för utskick till berörda  

 

Au § 17   Dnr 2016/B0243 
 
Bagaren 8 
Olovligt byggande - fasadändring 
  

Ärendet gäller en ansökan om bygglov för fasadändring genom 

byte av taktäckningsmaterial från rött taklertegel till röd 

tegelimiterande plåt. Robertsfors kommun avslog ansökan med 

hänvisning till att byggnadens kulturhistoriska värde inte får 

förvanskas enligt plan- och bygglagen 8 kap 13 § och att 

tegelimiterande plåt inte är ett lämpligt material för området enligt 

gällande riktlinjer. 

  

Ärendet överklagades till Länsstyrelsen och sedan till Mark- och 

miljödomstolen som båda lämnade överklagandet utan bifall. 

Under synen på platsen med domstolen framkom att 

taktäckningsmaterialet redan bytts ut. Mark- och miljödomstolen 

slog sedan fast att bygglov för bytet av taktäckningsmaterial enligt 

ansökan inte kunde beviljas. Den domen överklagades inte och har 

nu vunnit laga kraft. Bilaga. Därmed är det fastställt att bygglov 

inte kan beviljas för åtgärden och att åtgärden skett olovligen. 

Robertsfors kommun ska därför ställa krav på rättelse enligt 11 

kap 20 § plan- och bygglagen (PBL). 

  

Enligt PBL 11 kap 54 § ska ingen byggsanktionsavgift tas ut om 

rättelse av det olovligen utförda sker innan frågan om 

byggsanktionsavgift har tagits upp till överläggning vid ett 

sammanträde med tillsynsmyndigheten. 

  

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att fastighetsägaren åläggs att 

byta ut taktäckningsmaterialet till rött taklertegel. Om utbyte 

önskas till annat taktäcknings-material ska bygglov först sökas och 

beviljas för detta. Domen från Mark- och miljödomstolen 

meddelades 2017-08-30, varför förslaget är att takmaterialet ska 

vara utbytt senast 2018-08-30. 

  

Allmänna utskottets beslut 
  

Allmänna utskottet beslutar enligt delegation från 

kommunstyrelsen punkt B 1.1 och med stöd av plan- och 

bygglagen 11 kap 20 § att uppmana fastighetsägarna till Bagaren 8 

att senast 2018-08-30 ha bytt ut taktäckningsmaterialet på 

bostadshuset till ett godkänt material. 

  

Om inte rättelse sker kan en byggsanktionsavgift enligt 11 kap 51§ 

plan- och bygglagen komma att utdömas.  
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Forts Au § 17  Dnr 2016/B0243 
 

Om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och 

den avgiftsskyldige därefter inte vidtar rättelse, ska en ny avgift för 

överträdelsen tas ut. Varje sådan ny avgift tas ut med dubbla det 

belopp som togs ut senast enligt plan- och byggförordningen 9 kap 

2 §. 
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Au § 18   Dnr 2015/269.109 
  
Hastighetsbegränsning inom tättbebyggt område, 
Överklinten, Åkullsjön, Ånäset, Flarken, Sikeå, Bygdeå 
och Ratan  
 

Ärendet är i grunden ett förslag från Överklintens byaråd där de 

framförde önskemål om hastighetssänkning på väg 651 förbi 

busshållplatsen i byn. Deras önskemål var en 

hastighetsbegränsning till 30 km/h i 50 meter åt vardera hållet från 

busshållplatsen. Ärendet behandlades av AU 2016-06-14 § 65 och 

kommunstyrelsen behandlade ärendet 2016-09-06 § 88. KS 

återremitterade ärendet för att hastighetsbegränsningarna inom alla 

kommunens tättbebyggda områden skulle ses över i avsikt att 

ändra högsta tillåtna hastighet till 40 km/h, på samma sätt som 

skett i Robertsfors samhälle. 
 

Allmänna utskottet beslutade 2017-10-17 § 181 att ställa sig 

positiva till att fortsätta utreda frågan om ny generell 

hastighetsbegränsning inom tättbebyggda områden och att ärendet 

tas upp igen när polismyndigheten och Trafikverket yttrat sig i 

frågan. 
  

Bilagor: Yttrande från Trafikverket 

              Yttrande från Polismyndigheten 

               Protokoll au § 181 
 

Förslag 
Sedan något år tillbaka har Robertsfors samhälle en högsta tillåten 

hastighet på 40 km/h vilket har fungerat väl. 

Samhällsbyggnadskontorets förslag är att den generella 

hastighetsbegränsningen blir 40 km/h i samtliga tättbebyggda 

områden i kommunen: Överklinten, Åkullsjön, Ånäset, Flarken, 

Sikeå, Bygdeå och Ratan. Vägpartier inom dessa orter där det idag 

råder en annan hastighet än 50 km/h behåller nuvarande 

hastighetsbegränsning. 
 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
  

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen med stöd av 3 kap 

17 § andra stycket trafikförordningen (1998:1276) föreslå 

kommunfullmäktige att besluta följande: 
  

Att inom alla tättbebygda områden i Robertsfors kommun, 

områden enligt lokala trafikföreskrifter 2409-2010-0085 --0090 

samt 2409-2010-0003, får fordon inte föras med högre hastighet än 

40 kilometer i timmen. 

Områden med hastighetsbegränsningar 30, 60 och 70 km/h 

behåller nuvarande hastighetsbegränsning. 
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Au § 19   Dnr 9018/36.109 
 
Fastställande av kontrollplaner för Robertsfors 
kommuns livsmedelstillsyn 2018 
  

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadskontoret/Miljö har tagit fram tillsynsplaner för 

arbetet med livsmedelskontroll. Kontrollplanerna bör fastställas av 

myndigheten.  

  

Ärendet 
Livsmedelskontrollen i Sverige regleras av EG-förordningar, 

livsmedelslagen (SFS2006:804) och livsmedelsförordningen (SFS 

2006:813). Till dessa hör föreskrifter och vägledningar meddelade 

av Livsmedelsverket. Enligt artikel 41-42 i förordning 

(EG)882/2004 ska myndigheter som ansvarar för genomförande av 

offentlig kontroll av livsmedel upprätta en kontrollplan. Denna ska 

omfatta de arbetsuppgifter lagstiftningen kräver, bemanning för 

kontrollen, inriktningen på verksamheten samt eventuella 

prioriteringar. Det ska även finnas en beskrivning av hur planen 

följs upp samt hur verksamheten ska utvärderas. 

  

Kontroll enligt livsmedelslagstiftningen förväntas vara 

riskbaserad, ändamålsenlig, effektiv, likvärdig och rättssäker. 

Målsättningen för den offentliga kontrollen är att konsumenterna 

får säkra livsmedel och att de inte blir lurade (redlighet). 

Livsmedelskontrollen utförs främst genom oanmälda inspektioner. 

Vid inspektionerna sker kontroll av exempelvis hanteringen av 

livsmedel, den personliga hygienen, bedömning av om tillräcklig 

kompetens finns, lokaler och utrustning samt märkning. 

  

Kommunstyrelsen samt Jävsnämnden i Robertsfors kommun är 

tillsynsmyndighet för de livsmedelsverksamheter som bedrivs i 

kommunen. Det är de som ska fastställa kontrollplanerna som tas 

fram av Samhällsbyggnadskontoret/Miljö. Kommunstyrelsen har 

delegerat till Allmänna Utskottet att fastställa planen. 

  

Kontrollplan livsmedel 2018 – 2020, Robertsfors kommun 

beskriver hur den offentliga livsmedelskontrollen som kommunen 

är ansvarig för är uppbyggd och hur den ska bedrivas under 

perioden 2018-2020. Denna kontrollplan fastställs av Allmänna 

Utskottet samt Jävsnämnden. 

  

Detaljerad kontrollplan livsmedel 2018 – KS är en förteckning 

över de objekt Kommunstyrelsen ansvarar för, vilka anläggningar 

som ska kontrolleras under året samt hur många kontrolltimmar 

som ska utföras. 

Kontrollplanen fastställs av Allmänna Utskottet.
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Forts Au § 19  Dnr 9018/36.109 
 

Beslutsunderlag 
Kontrollplan livsmedel 2018 – 2020, Robertsfors kommun 

Detaljerad kontrollplan livsmedel 2018  

Uppföljning livsmedelskontroll 2017 

  

Allmänna utskottets beslut 
  

 Allmänna utskottet fastställer Kontrollplan livsmedel 2018 – 

2020, Robertsfors kommun. 

 Allmänna utskottet fastställer Detaljerad kontrollplan 

livsmedel 2018 – KS. 

 Uppföljning livsmedelskontroll 2017 är mottagen. 
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Au § 20   Dnr 9018/39.109 
 
Fastställande av tillsynsplan för Robertsfors kommuns 
tillsyn enligt tobakslagen och alkohollagen 
  

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadskontoret/Miljö har tagit fram tillsynsplaner för 

arbetet med tillsyn enligt tobakslagen och alkohollagen. 

Tillsynsplanerna bör fastställas av myndigheten.   

 

Ärendet 
Ansvaret för tillsyn enligt Tobakslagen och Alkohollagen ligger i 

Robertsfors kommun på Kommunstyrelsen och Jävsnämnden. Det 

är Samhällsbyggnadskontoret/Miljö som utför tillsynen. 

 

I de framtagna tillsynsplanerna finns en beskrivning av ansvaret 

inom området och det planerade arbetet under 2018. 

 

Tillsynsplanerna ska fastställas av Allmänna utskottet (på 

delegation från Kommunstyrelsen) samt Jävsnämnden 

 

Beslutsunderlag 
Tillsyn enligt Tobakslag (1993:581) – Tillsynsplan 2018 

Tillsyn enligt Alkohollagen (2010:1622) - Tillsynsplan 2018    

Uppföljning 2017- Tillsyn enligt Tobakslag (1993:581) samt 

Alkohollag (2010:1622) 

  

Allmänna utskottets beslut 
     

 Allmänna utskottet fastställer Tillsyn enligt Tobakslag 

(1993:581) – Tillsynsplan 2018 

 Allmänna utskottet fastställer Tillsyn enligt Alkohollagen 

(2010:1622) – Tillsynsplan 2018 

 Uppföljning 2017- Tillsyn enligt Tobakslag (1993:581) samt 

Alkohollag (2010:1622) är mottagen. 
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Au § 21   Dnr 9017/338.109 
 
Ansökan om utökning av gatubelysning/bidrag för 
enskild ljuspunkt 
 

Ansökan om utökad belysning/bidrag för enskild ljuspunkt 

Sökandes namn: Britt-Marie Nordell, Rickleåskäret. 

 

Policy för vägbelysning: Robertsfors kommun ska verka för att 

gatu- eller vägbelysning anordnas i samband med utökning av 

bebyggelse inom detaljplan eller planområde för samlad 

bebyggelse. Utbyggnad av vägbelysningen ska utföras så att den 

betjänar bebyggelse för permanent helårsboende och att maximalt 

avstånd mellan belysningspunkterna är 50 m. Dessutom ska 

investeringskostnaden stå i proportion till nyttan. 

 

Utöver ovanstående policy erbjuder Robertsfors kommun bidrag 

till anläggande av vägbelysning för privatpersoner enligt 

nedanstående villkor: 

 

 Man skall vara mantalsskriven på fastigheten. 

 Engångsbidrag för ljuspunkt skall vara 2000 kr/fastighet. 

 Har bidrag tidigare erhållits för ljuspunkt utgår ej nytt bidrag.  

 Fastigheten betalar själv elkostnaden för belysningen. 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Allmänna utskottet beslutar att bevilja ansökan och ge ett 

engångsbidrag på 2000 kr.  
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   Hälsavikens vägsamfällighet  

 

Au § 22   Dnr 9017/317.109 
 
Hälsavikens vägsamfällighets begäran om omprövning 
av VA-taxan 
  

Ärendebeskrivning: 
En skrivelse, diarienr 9017/317.109, har inkommit från 

Hälsavikens vägsamfällighet som begär en omprövning av VA-

taxan som beslutades i kommunfullmäktige den 5 december 2016. 

Hälsavikens vägsamfällighet anser att höjningen är orimlig och 

föreslår istället att den fasta avgiften sänks till 418 kr/år mot 

beslutade 990 kr/år. 

  

Avgiftsnivå: 
När avgifterna till taxan beslutades bestämdes att avgiften för 

anslutna fastigheter inom vattenföreningar skulle höjas till 990 kr 

vilket motsvarar 50 % av den fasta kostnaden för abonnenter i 

kommunens ledningsnät som endast har vattenanslutning. 

Kommunfullmäktige motiverade höjningen enligt följande: 

 ”Då vattenföreningarna också har eget ledningsnät bör de inte 

betala samma fasta avgift som övriga abonnenter, men skillnaden 

bör inte vara så stor som den varit tidigare. Kommunen har ökade 

kostnader för större dimensionerade ledningar och måste i vissa 

fall åtgärda ökad belastning på nätet med tryckstegringar.” 

 

Fullmäktiges beslut har kommunicerats till föreningarna med ett 

brev, se bilaga 2. 

  

Allmänna utskottets beslut 
 

Den beslutade taxan bedöms vara skälig och rättvis utifrån 

fullmäktiges motivering till höjning. 

 

Allmänna utskottet avslår Hälsavikens vägsamfällighets begäran 

om omprövning av VA-taxan. 

  

  

  

Bilaga 1: Skrivelse från Hälsavikens vägsamfällighet 

Bilaga 2: Brev till vattenföreningar om taxeförändring 2017 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum                     

Allmänna utskottet                                              2018-02-20      Sida 30 (38) 
 
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Legdeå Bergnäs vägförening  

 

Au § 23   Dnr 9017/318.109 
 
Busskur Ledgeå/Bergnäs E4:an 
 

2017-11-29 inkom en synpunkt från Jan Erlandsson, ordförande 

Legdeå/Bergnäs vägförening. De anser att busskuren i korsningen 

Legdeå/Bergnäs skymmer sikten ut på E4:an, då den är tillverkad i 

trä och inte glas. De föreslår att en glaskur skulle förbättra sikten. 

 

Bilaga: Skrivelse Legdeå/Bergnäs vägförening 

Bilaga: Skrivelse Trafiksamordnare/Handläggare 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Allmänna utskottet beslutar att busskuren står kvar på samma 

ställe i nuvarande utformning. 
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   Granstrands vägsamfällighetsförening  

 

Au § 24   Dnr 9018/9.109 
  
Ansökan om ekonomiskt stöd för reparation av bro vid 
Slättbäcken 
 

En ansökan från Granstrands Vägsamfällighetsförening har 

inkommit om ekonomiskt stöd för reparation av bron över 

Slättbäcken i Sikeå. 

 

Samhällsbyggnadskontoret betalar ut ett särskilt driftsbidrag enligt 

fastlagt regelverk för enskilda vägar i enlighet med beslut KS 

140225 § 19, där det står att kommunen betalar ett extra stöd på 

statsfinansierat bidrag från Trafikverket om 20 % av beräknad 

kostnad, dock max 50 000 kr. 

 

Föreningen önskar ett totalt bidrag om 100 000 kr. 

 

Budgeten för 2018 ligger på 250 000 kr och ansökningarna för 

utbetalning ligger hittills på 182 000 kr. 

 

Bilaga: Skrivelse Granstrands vägsamfällighetsförening 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Allmänna utskottet avslår ansökan om ett högre bidragsbelopp än 

de beslutade 50 000 kr eftersom det strider mot fastlagt beslut för 

enskilda vägar. Bidraget betalas ut i samband med trafikverkets 

bidrag.  
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   Trafikverket  

 

Au § 25   Dnr 9018/23.109 
 
Dispens saltning väg 651 vid Klintheden 
 

Trafikverket har inkommit med en dispensansökan om att få salta 

väg 651 vid vattentäkt Klintheden. 

  

Allmänna utskottets beslut 
 

Allmänna utskottet avslår Trafikverkets dispensansökan om att 

salta med saltlösning på maximalt 25 % salt vid svarthalka. 

 

 

 

Bilagor: 
Dispensansökan Klintheden 

Saltnings- och sandningsjämförelse 

Analysresultat NaCl 

 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum                     

Allmänna utskottet                                              2018-02-20      Sida 33 (38) 
 
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

Au § 26   Dnr 9018/42.109 
 
Uppföljning av planerad tillsyn 2017 – Kommunstyrelsen 
 

I den tillsynsplan för miljöbalkens område som beslutades 2015-

2017 framgår att tillsynsmyndigheten årligen ska följa upp och 

redogöra tillsynen utifrån tillsynsplan till Kommunstyrelsen. 

 Kommunstyrelsen har delegerat till allmänna utskottet att 

godkänna uppföljningen. Se bilaga. 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Allmänna utskottet godkänner redovisad uppföljning av tillsyn 

2017. 
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Au § 27 
 

Redovisning av delegationsbeslut byggnadsinspektör, 
bygglov mm. 
  
2017/B0200  Gumboda 6:11, Slutbesked avseende installation av 

eldstad och rökkanal 

  

2017/0440   Lägde 11:12, Bekräftelse på anmälan om nybyggnad 

av Attefallshus                   

 

2017/478   Hunden 5, Bekräftelse på anmälan om 

Attefallstillbyggnad 

  

2017/B0215  Lägde 2:6, Nybyggnad av enbostadshus 

  

2017/B0468  Ånäset 1:60, Bostadsanpassning 

  

2017/B0448  Skinnarbyn 5:36, Bostadsanpassning 

  

2017/0484  Sikeå 2:69, Bygglov för nybyggnad av garage/förråd 

med WC, dusch och bastu 

  

2016/B0334  Nybyn 3:34, Bostadsanpassning 

  

2017/B0474  Trasten 5, Bostadsanpassning 

  

2017/0477  Brednoret 1:60, Bygglov för nybyggnad av 

enbostadshus 

  

2017/0201  Nybyn 41:3, Bygglov för ombyggnad av 

flerbostadshus 

  

2015/B0252  Rickleå 10:19, Slutbesked för nybyggnad av 

fritidshus 

  

2017/0492   Gumboda 12:21, Bekräftelse på anmälan om 

installation av eldstad och rökkanal 

  

2017/B0456  Sikeå 5:102, Bygglov för nybyggnad av 

sovstuga/förråd 

  

2017/B0469  Norum 7:59, Bygglov för nybyggnad av fritidshus 

       

2017/B0208  Sjulsmark 3:14, Bostadsanpassning 

  

2017/B0462  Svanen 8, Bostadsanpassning 
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2017/B0483  Nybyn 51:8, Bostadsanpassning 

  

2017/B0460  Mårsgården 13, Bostadsanpassning 

  

2017/B0181  Fröjden 2, Bostadsanpassning 

  

2017/B0475  Selsfors 3:1, Bostadsanpassning 

  

2017/B0432  Nybyn 51:8, Bostadsanpassning 

  

2016/B0040  Jonasmarken 1:18, Slutbesked om rivning av 

telebyggnad 

  

2017/B0503  Sotaren 12, Anmälan om installation av eldstad och 

rökkanal          

  

SHBK-2018-54 Norum 3:66, Parkeringstillstånd 

  

2017/B0030  Norum 4:9, Slutbesked om installation av eldstad och 

rökkanal 

  

2017/B0441  Gumboda 13:47, Slutbesked om installation av 

eldstad och rökkanal 

  

2017B0449    Opalen 1, Slutbesked om installation av eldstad och 

rökkanal 

  

2016/B0241  Ratu 1:11, Slutbesked om installation av eldstad och 

rökkanal        

  

2017/B0167  Duvan 6, Bostadsanpassning 

  

2017/B0504  Ratu 4:24, Bygglov för tillbyggnad med skärmtak 

samt anmälan av Attefallshus och anmälan om installation av 

eldstad och rökkanal 

  

2017/B0491  Skinnarbyn 4:41, Förlängning av bygglov för modul 

  

2017/B0472   Överklinten 4:9, Bygglov för av elkraftverk 

                  

2017/B0493  Selsfors 3:1, Bostadsanpassning 

  

SHBK-2018-27 Selsfors 3:1, Bostadsanpassning 

  

2017/B0436  Mårsgården 7, Bostadsanpassning 

  

2017/B0473  Klintsjön 8:4, Bostadsanpassning 
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Au § 28 
 
Redovisning av delegationsbeslut miljöinspektör 

  

Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde 

  

2017/0627                        Åkullsjön 2:36, Anmälan om installation av värmepump – Berg 

  

2017/0569                        Nybyn 51:6, Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken 

  

2017/0653                        Kålaboda 7:9, Anmälan om installation av värmepump – Jord 

  

2017/0668                        Edfastmark 7:1, Föreläggande om försiktighetsmått för anmäld 

verksamhet 

  

2017/0690                        Hertsånger 6:5, Anmälan av kompostering av latrin 

  

2017/0630                        Sjulsmark 3:27, Miljösanktionsavgift 

  

2017/0685                        Skinnarbyn 5:24, Beslut om flyttning av fordonsvrak 

  

2017/0685                        Skinnarbyn 5:24, Beslut om avgift i samband med fordonsflytt 

  

2017/0677                        Edfastmark 7:1, Beslut om flyttning av fordonsvrak 

  

2017/0677                        Edfastmark 7:1, Beslut om avgift i samband med fordonsflytt 

  

2017/0625                        Kråkan 1, Registering av livsmedelsanläggning 

  

2017/0593                        Ånäset 16:12, Anmälan om upphörande av serveringstillstånd 

  

2017/0650                        Lägde 11:10, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

  

2017/0651                        Lägde 6:12, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

  

2017/0648                        Lägde 6:9, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

  

2017/0646                        Lägde 6:7, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

  

2017/0649                        Lägde 6:17, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

                                          

2017/0642                        Lägde 6:5, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

  

2017/0683                        Norum 7:59, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

  

2017/0647                        Lägde 6:18, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

  

2017/0655                        Tunnbindaren 2, Ansökan om serveringstillstånd – Slutet sällskap 
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SHBK-2018-6                 Nybyn 41:8, Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken 

  

2016/0591                        Lägde 2:76, Förbud om att släppa ut WC-vatten 

  

2016/0268                        Lägde 2:71, Förbud om att släppa ut WC-vatten 

  

2017/0395                        Edfastmark 7:1, Beslut om flytt av fordonsvrak 

  

2017/0691                        Edfastmark 7:34, Beslut om flytt av fordonsvrak 

  

2017/0671                        Sjulsmark 3:29, Avslutning av täkt 

  

SHBK-2018-178             Kråkan 1, Beslut om riskklassning av livsmedelsanläggning och 

fastställande av årlig kontrollavgift 

  

SHBK-2018-4                 Lägde 2:64, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

  

SHBK-2018-76               Överklinten 4:26, Anmälan om installation av värmepump – Berg 

  

SHBK-2018-193             Bobacken 1:7, Anmälan om kompostering av förmultningsbart 

köksavfall 

  

SHBK-2018-202             Uttern 5, Avregistrering av livsmedelsverksamhet 

  

SHBK-2018-71               Edfastmark 7:255, Anmälan om registrering av 

livsmedelsanläggning 
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Au § 29 
 

Delgivning – Meddelanden 
  
Följande meddelanden redovisas vid dagens sammanträde. 

  

2016/0653                        Utbetalning av statsbidrag till kalkning för år 2017 avseende sjö- 

och våtmarkskalkning 

  

2017/0664                        Bidrag till mellanbygdens vattenråd för arbete med 

vattenförvaltning 2017 

  

2016/0451                        Årsrapport Livsmedelsverket för kontroll utförd 2017 

  

SHBK-2018-153             Årsrapport varuförordningen Naturvårdsverket 

  

SHBK-2018-197             Rapportering till kommissionen om myndigheters beslut att hindra 

varor som lagligen släppts på den inre marknaden 

 

 

  

 


