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Au § 30 
 

Information  
 
Allmän information, Karin Ahnqvist. 

 

Se bilaga.  

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Informationen är mottagen. 
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Au § 31 
 
Uppföljning ekonomi 
 

Uppföljning ekonomi januari - februari 2018. Se bilaga. 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Allmänna utskottet har inga anmärkningar utifrån den gjorda 

redovisningen. 
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Au § 32 
 
Återrapport kring läget i större och mindre 
investeringsprojekt 
 

Allmänna utskottet har önskat få en återrapport kring läget i större 

och mindre investeringsprojekt. 

 

Investeringsbudget 2017 

Investeringsbudget 2018 

 

Allmänna utskottets beslut 
 
Informationen är mottagen. 
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   Coulton  

 

Au § 33   Dnr 9018/103.109 
 
Ansökan till Boverket om “Statsbidrag för upprustning 
av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem” 
 

Bygdeå skola försöker för närvarande upprätta en ansökan till 

Boverket om "Statsbidrag för upprustning av utemiljöer vid skolor, 

förskolor och fritidshem". För att kunna göra en sådan ansökan 

krävs även handlingar som påvisar att ärendet har hanterats av 

ansvarig nämnd/utskott, varpå denna preliminära bygglovsansökan 

har skickats in. Detta är troligtvis sista chansen som sådana medel 

kan sökas, varpå detta är ett sista försök. 

  

Tanken är (ifall ansökan blir beviljad) så kommer skolan 

återkomma med en reguljär bygglovsansökan i enlighet med den 

lagstiftning som gäller vid sådana byggnationer. Detta är således 

liknande processen som skedde för Multisportarenan som byggdes 

vid Tundalsskolan, och ingen byggnation kommer påbörjas utan 

att ansvarig nämnd/utskott har fått bevilja ett reguljärt bygglov.  

 

Bilagor: 
Ansökan om preliminärt bygglov 

Handritad ritning Bygdeå skola 

Flygfoto 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Att godkänna Bygdeå skolas preliminära bygglovsansökan. 
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Au § 34 
 
KRÅKAN 1 - Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till 
allmänheten  

 

Sikeå SK (894002-6472) har ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § 

Alkohollagen (2010:1622) om att servera starköl, vin och 

spritdrycker till allmänheten på Centrumhuset i Robertsfors. 

 

Allmänna utskottets beslut 

 

Allmänna utskottet beslutar (genom delegationspunkt A 1.2) att 

bevilja Sikeå SK, organisationsnummer 894002-6472, tillfälligt 

serveringstillstånd till allmänheten för servering av spritdrycker, 

vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker på Centrumhuset i 

Robertsfors (fastigheten Kråkan 1). 

 

 Tillståndet gäller 2018-04-14 med serveringstid 18.00–01.00  

 Tillståndet gäller för max 180 personer (varav 80 sittande). 

 Servering får ske i utrymme C103 och C112 i ansökans 

bifogade situationsplan.  

 

Beslutet meddelas med stöd av 8 kap 2 § Alkohollagen 

(2010:1622) 

 

Bilaga: Hur man överklagar till Förvaltningsrätten 

 

Kopia: Sikeå SK, Räddningstjänsten, Polisen, 

Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen Västerbotten 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum                     

Allmänna utskottet                                              2018-03-27      Sida 8 (23) 
 
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Shbk   

 

Au § 35   Dnr 2017/B0498 
 

Detaljplan för del av fastigheten Norum 2:14 
  

Allmänna utskottet har i tidigare beslut 2017-11-28 § 191 beslutat 

att upprätta detaljplan för del av fastigheten Norum 2:14. 

 

Planförfattaren har inkommit med en behovsbedömning angående 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB), bilaga. 

  

Samhällsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens 

genomförande inte kommer att påverka miljön i sådan 

utsträckning att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver 

upprättas, bilaga.  

 

Bilaga: illustrationsbild 

  

Allmänna utskottets beslut 
  

Allmänna utskottet beslutar, enligt delegation från 

kommunstyrelsen punkt B1.1, att godkänna upprättad detaljplan 

för samråd. 

  

Någon miljökonsekvensbeskrivning behöver inte upprättas. 

  

Detaljplanen ska handläggas enligt standardförfarandet. 
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Au § 36   Dnr 2017/B0447 
 

Detaljplan för del av fastigheten Norum 3:71 
  

Allmänna utskottet har i tidigare beslut 2017-11-28 § 191 beslutat 

att upprätta detaljplan för del av fastigheten Norum 3:71. 

 

Planförfattaren har inkommit med en behovsbedömning angående 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB), bilaga. 

  

Samhällsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens 

genomförande inte kommer att påverka miljön i sådan 

utsträckning att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver 

upprättas, bilaga.    

Bilaga: illustrationsbild 

  

Allmänna utskottets beslut 
  

Allmänna utskottet beslutar, enligt delegation från 

kommunstyrelsen punkt B1.1, att godkänna upprättad detaljplan 

för samråd. 

  

Någon miljökonsekvensbeskrivning behöver inte upprättas. 

  

Detaljplanen ska handläggas enligt standardförfarandet. 
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Au § 37   Dnr 2017/B0160 
 

Detaljplan för fastigheten Prästen 4 
  

Allmänna utskottet har 2017-06-13 beviljat ett positivt planbesked 

för att ändra detaljplanen för fastigheten Prästen 4. 

På fastigheten drivs idag bageriverksamhet med ett tidsbegränsat 

bygglov. Syftet med detaljplanen är att ge planmässiga 

förutsättningar för att fortsätta bedriva bageriverksamhet på 

fastigheten. Förslaget innebär att fastigheten även kan användas 

för handel med varor och tjänster samt för cateringverksamhet som 

inte ger upphov till störande omgivningspåverkan. Planförslaget 

handläggs med begränsat standardförfarande enligt plan- och 

bygglagen. 

  

Planförslaget har varit föremål för samråd under perioderna 2017-

11-07 – 2017-11-30 samt 2018-01-24 –2018-02-08. Ingen erinran 

mot förslaget har inkommit varför granskningsskedet kan slopas 

och detaljplanen kan antas direkt efter samrådet. 

  

En antagandehandling bestående av plankarta, planbeskrivning och 

granskningsutlåtande har tagits fram. Se bilagor. 

   

Allmänna utskottets förslag till beslut 
  

Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att anta 

detaljplanen för fastigheten Prästen 4. 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum                     

Allmänna utskottet                                              2018-03-27      Sida 11 (23) 
 
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Shbk   

 

Au § 38   Dnr SHBK-2018-284 
 

Djäkneboda 1:68 
Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus 
  

Ansökan avser nybyggnad av fritidshus om ca 131 kvm och en 

gäststuga/bastu om ca 58 kvm. 

  

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

14. Fastigheten ingår i det tematiska tillägget till översiktsplanen 

avseende landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) som antogs 

förra året. 

  

Stadsarkitekten har yttrat sig över möjligheten att bevilja 

strandskyddsdispens, bilaga. 

  

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 § 39   Dnr 2016/B0310 
 

Sikeå 5:112 
Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus 
  

Allmänna utskottet beviljade 2016-11-29 § 132 

strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus. Bilaga. 

Länsstyrelsen beslutade 2016-12-20 att överpröva kommunens 

beslut och upphävde detta 2017-06-14. Bilaga. Fastighetsägarna 

överklagade Länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen 

(MMD). Domstolen har nu förelagt kommunen att yttra sig över 

fastighetsägarnas överklagan. Bilaga. 

  

Syn i målet kommer att ske den 8 maj och domstolen kommer att 

meddela sitt beslut efter det. Yttrandet ska ha kommit in till 

domstolen senast 2018-03-29 varför denna paragraf bör förklaras 

omedelbart justerad. 

  

Allmänna utskottets beslut 
  

Allmänna utskottet beslutar att översända följande yttrande till 

mark- och miljödomstolen: 

  

Allmänna utskottet vidhåller sitt tidigare ställningstagande att 

strandskyddsdispens ska beviljas. 

  

Robertsfors kommun medger det som yrkas i målet. 

  

Kommunen bedömer att tomten är lämpad för bostadsbebyggelse, 

som komplement till omkringliggande bostadsfastigheter. Fri 

passage finns från väster och genom ett relativt brett område (cirka 

55 meter) i söder. I övrigt är Robertsfors kommun på gång att ta 

fram en ny detaljplan för området där flera viktiga frågor löses i ett 

sammanhang, bland annat strandskyddsfrågan. Länsstyrelsen har 

yttrat sig i plansamrådet och har bedömt att strandskyddet kan 

upphävas inom föreslagen kvartersmark, däribland aktuell tomt. 

  

Robertsfors kommun har inte tagit ställning till utformningen av 

den önskade nya byggnaden. Det görs i bygglovet som prövas 

efter att frågan om strandskyddsdispens prövats. 

  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum                     

Allmänna utskottet                                              2018-03-27      Sida 13 (23) 
 
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Trafiksamordnare 

 
 

 

Au § 40   Dnr 9018/96.109 
 
Nya föreskrifter för Riksfärdtjänsten 
 

Robertsfors kommun saknar generella föreskrifter och villkor 

(riktlinjer) för riksfärdtjänst.  

 

Efter beslut i Allmänna utskottet skickas de på remiss till berörda, 

som får komma in med remissvar senast 1 maj. Den 15 maj tas 

ärendet upp igen i Allmänna utskottet. 

 

Bilaga: Förslag på nya föreskrifter  

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Allmänna utskottet beslutar att generella föreskrifter och villkor 

(riktlinjer) för riksfärdtjänst skickas ut på remiss till berörda. 

 

 

Remissen skickas också till sociala utskottet, folkhälsorådet, 

pensionärsrådet och handikapprådet. 
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Au § 41   Dnr 9018/97.109 
 
Uppdatering föreskrifter för färdtjänsten 
 

Uppdaterade föreskrifter bifogas utifrån förslagen nedan. 

 

Utifrån gällande praxis på området måste föreskrifterna för 

färdtjänsten revideras gällande funktionsnedsättningens 

varaktighet. Enligt kommunens nuvarande föreskrifter ska 

funktionsnedsättningen bedömas vara minst 6 månader från 

ansökningsdagen för att anses vara varaktig enligt färdtjänstlagens 

mening. Dock enligt praxis måste detta ändras till 3 månader. 

 

Revidering av egenavgift för färdtjänst 
Egenavgiften för resor med färdtjänsten har inte uppdaterats på 

länge. Med en höjning hamnar vi på samma nivå som Skellefteå 

och Lycksele ligger idag. 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

 

 godkänna uppdatering föreskrifter för färdtjänsten. 

 

 godkänna att egenavgiften för färdtjänstberättigad 

vuxen/ungdom/barn höjs från Länstrafikens taxa plus fast 

tillägg på 18 kr, till Länstrafikens taxa plus fast tillägg på 

25 kr. 

 

Avstånd 
km 

Länstr. 
Taxa 

plus 
18 

plus 
25 

0-7 26 50* 51 

8 15 35 53 60 

16-22 43 61 68 

23-30 55 73 80 

31-37 62 80 87 

38-45 69 87 94 

46-52 76 94 101 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum                     

Allmänna utskottet                                              2018-03-27      Sida 15 (23) 
 
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Ks  

 
 

 

53-60 85 103 110 

61-67 95 113 120 

68-75 106 124 131 

76-82 114 132 139 

83-90 122 140 147 

91-97 131 149 156 

98-105 139 157 164 

106-112 149 167 174 

    

*Lägst egenavgift 50 kr. 

Biljettpriser Länstrafiken fr.o.m. 2018-
01-01. 
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Au § 42   Dnr 9018/88.109 
 
Kommunal tillstyrkan av vindkraftsetablering vid 
Lantvallen, Robertsfors kommun 
 

Ärendebeskrivning 
European Wind Farms Sverige AB (EWFS) har ansökt hos 

miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västerbotten om 

tillstånd enligt 9 kap miljöbalken för att anlägga och driva en 

vindkraftsanläggning med högst 7 vindkraftverk vid Lantvallen, 

Robertsfors kommun. Enligt 16 kap 4 § miljöbalken får tillstånd 

till en anläggning för vindkraft endast ges om den kommun där 

anläggningen avses uppföras har tillstyrkt det. 

  

Robertsfors kommun antog 2010 ett tillägg till översiktsplanen 

”Vindkraft i Umeåregionen” där områden utpekats som lämpliga 

för etablering av vindkraft. Vindkraftetableringen vid Lantvallen 

ligger innanför ett utpekat område (se bilaga 1). EWFS ansökan är 

en s.k. boxansökan vilket innebär att den exakta placeringen av 

verk inte anges utan det är ett område som anges inom vilket 

verken ska placeras. Verken kan placeras var som helst inom det 

området så länge de fastställda villkoren av länsstyrelsen i 

tillståndet efterlevs. 

  

Det som ska beaktas i området vid eventuell exploatering enligt 

översiktsplanen ” Vindkraft i Umeåregionen” är att området vid 

Lantvallen bör inventeras på havsörn och smålom. En redovisning 

av skyddsvärden inom och i anslutningen till området bör även 

utföras. EWFS har utfört och redovisat detta i handlingar 

inskickade till miljökontoret. 

  

Lagstiftning 
16 kap 4 § miljöbalken (1998:808) 

  

Allmänna utskottetes förslag till beslut 
 

Med stöd av 16 kap 4 § i miljöbalken beslutar Kommunstyrelsen 

att tillstyrka vindkraftsetableringen av högst 7 vindkraftverk vid 

Lantvallen, Robertsfors kommun. 

  

  

Bilagor: 
Bilaga 1. Karta över planerat vindkraftsområde 

Bilaga 2. Tillägg till översiktsplanen ”Vindkraft i Umeåregionen” 

(Sidan 39 Lantvallen) 
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Au § 43   Dnr 9018/93.109 
 
Samrådsredogörelse och utställning översiktsplan 
Robertsfors kommun 
 

Förslaget till ny översiktsplan har arbetats fram av en 

tjänstemannagrupp med representation från allmänna utskottet. 

Inför samråd har allmänna utskottet berett ärendet. Under 2017 

skedde samråd med stöd av medborgardialog, dialog med råd i 

kommunen samt att underlaget skickats till myndigheter och 

närliggande kommuner. 
 

Yttrande kring förslaget till översiktsplan har inkommit från 

Länsstyrelsen Västerbotten, SPF Seniorerna Bygdeå, Villaägarnas 

riksförbund, Skellefteåkraft, Västerbottens läns landsting, Umeå 

kommun, Trafikverket, Moderaterna Robertsfors, Västerbottens 

museum, Försvarsmakten, Lantmäteriet, Skellefteå kommun, 

Kollektivtrafikmyndigheten Region Västerbotten. 
 

Övergripande ser remittenterna positivt på att Robertsfors kommun 

tagit fram en ny och aktuell översiktsplan för kommunen och att 

kommunen valt att bryta ner visionen i fyra utvalda aspekter då det 

uppfattas ge läsaren förståelse för hur kommunen föreslår mark- 

och vattenanvändningen i kommunen. (Se fördjupat samtliga svar 

som bilaga).   
 

Bilagt till ärendet finns en sammanställning av synpunkterna samt 

en kommentar kring förslag på åtgärd i ÖP som läggs från 

beredande tjänstepersoner; kommunchef, samhällsbyggnadschef 

och bygglovshandläggaren. 
 

Utställning, nästa steg i processen 

Då nästa steg i processen inför möjligt antagande av ny ÖP utgörs 

av utställningsfas på 3 månader föreslås AU anta förslag till 

förändringar och att ställa ut ny version av ÖP mellan den 1 maj 

och 1 juli 2018. 
 

Det möjliggör att slutgiltigt förslag till ny översiktsplan kan 

beredas av Allmänna utskottet den 18 september, 

Kommunstyrelsen den 25 september och fastställande i 

Kommunfullmäktige den 8 oktober. 
 

Bilagor: 

Version ÖP för samråd  

PM samråd inklusive förslag till ändringar 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet godkänner förslag till ändringar i föreslagen 

översiktsplan och att den nya versionen av översiktsplanen därefter 

ställs ut. 
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Au § 44   Dnr 9018/83.109 
 
Remiss - En gemensam bussgodsorganisation i 
Norrland  
  

Bakgrund 
Remiss med förfrågan om medlemmars godkännande av en 

gemensam bussgodsorganisation i Norrland har tidigare skickats ut 

för ställningstagande. I den då föreslagna gemensamma 

bussgodsorganisationen skulle de fyra nordligaste länens bussgods 

inrymmas.  Bilaga: Protokoll ks 170530 § 77 

  

Region Jämtland/Härjedalen har därefter fattat beslut att inte 

medverka till en länsöverenskommelse mellan de fyra länen, 

ärendet har därför handlagts vidare med tre län - Västerbotten, 

Västernorrland och Norrbotten. 

  

Då detta medför att de förutsättningar som medlemmarna tidigare 

fått ta ställning till förändras något, tillfrågas därför medlemmarna 

på nytt inför föreslagen länsöverenskommelse mellan de tre länen.  

  

Bilagor: 
- Remissmissiv  

- Bilaga 1, Förbundsstyrelsen 2018-03-01 § 33 Gemensam 

bussgodsorganisation i Norrland 

- Bilaga 2, Förbundsfullmäktige 2016-12-01 § 44 Utredning om 

bussgods (inriktningsbeslut) 

- Bilaga 3 Utredning gemensam bussgodsorganisation i Norrland 

med tillhörande bilagor 

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

 

Robertsfors kommun ställer sig bakom syftet att bilda en 

gemensam bussgodsorganisation i Norrland. 

 

Bussgods i Norrbotten AB samt Bussgods i Västernorrland AB till 

Bussgods i Norr AB. 

 

Beslut skickas till: 

kollektivtrafikmyndigheten@regionvasterbotten.se senast 2018-

05-15, alternativt till Region Västerbotten, Box 443, 901 09 

UMEÅ 
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Au § 45   Dnr 9015/205.109 
 
Svar Medborgarförslag 6/2015 - Röja västra infarten till 
Robertsfors 
 

Ett medborgarförslag har inkommit om att röja västra infarten till 

Robertsfors. Bilaga. 

  

Det mesta av marken runt Rotberget tillhör Holmen skog AB. 

  

Allmänna utskottets förslag till beslut 
 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att Robertsfors kommun ställer sig positiv till 

förslaget. 

 

Allmänna utskottet ger Gatu / VA-chefen i uppdrag att kontakta 

Holmen för att titta på möjligheterna. 
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Au § 46  Dnr 9016/189.109 
 
Medborgarförslag 5/16 - Parkering badhuset 
 

Ett medborgarförslag har kommit in om att anlägga fler 

parkeringsplatser för badhuset, på bifogad ritning är ett lämpligt 

område för 10 st parkeringsplatser inritat på fastigheten  

Vakten 5. 

  

Driftchefen för fastigheter vill att övrig yta på fastigheten 

reserveras för snöupplag. 

  

Kostnaden för att anlägga ytan bedöms till 70 000 kr. 

 

Bilagor 
Medborgarförslag 5/16 

Karta  

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige: 

 

 att anlägga 10 st parkeringsplatser inritat enligt karta, 

fastigheten Vakten 5. 

 

 att 70 000 kr belastar investeringsbudget 2019. 
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Au § 47  
 

Redovisning av delegationsbeslut byggnadsinspektör, 
bygglov mm. 

  

Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde. 

  

2017/B0200                     Gumboda 6:11, Slutbesked avseende installation av eldstad och 

  rökkanal 

2017/B0500                     Skäran 12:3, Bostadsanpassning 

2017/B0497                     Skäran 12:3, Bostadsanpassning 

SHBK-2018-89               Ånäset 16:4, Anmälan om installation av eldstad och rökkanal 

2017/B0135                     Stensäter 1:66, Slutbesked anmälan om eldstad och rökkanal 

2017/B0204                     Skäran 15:5, Slutbesked anmälan om eldstad och rökkanal 

2017/B0442                     Skinnarbyn 5:24, Bygglov för ID-skyld/Pylon 

2017/B0505                     Näs 2:19, Bygglov för tillbyggnad av fritidshus samt anmälan om 

  installation av eldstad och rökkanal 

SHBK-2018-86               Skäran 15:52, Rivningslov för fritidshus 

2017/B0503                     Sotaren 12, Slutbesked eldstad och rökkanal 

  

SHBK-2018-91               Gumboda 31:4, Anmälan om installation av eldstad och rökkanal 

SHBK-2018-241             Gransjö 1:26, Anmälan om installation av eldstad och rökkanal 

SHBK-2018-225             Ratu 1:42, Anmälan om installation av eldstad och rökkanal 

SHBK-2018-194             Överklinten 9:21, Anmälan om installation av eldstad och rökkanal 

SHBK-2018-210             Nybyn 51:6, Bygglov för byte av takbeklädnad 

SHBK-2018-223             Klintsjön 5:4. Anmälan om Attefallsåtgärd 

SHBK-2018-165             Skomakaren 1, Bygglov för fönsterbyte  

SHBK-2018-196             Nybyn 51:8, Bostadsanpassning 

SHBK-2018-97               Skinnarbyn 5:36, Bostadsanpassning 

SHBK-2018-89               Ånäset 16:4, Anmälan om installation av eldstad och rökkanal 

SHBK-2018-89               Ånäset 16:4, Slutbesked, eldstad och rökkanal 

2017/B0477                     Brednoret 1:60, Startbesked och fastställande av kontrollplan 

SBHK-2018-30               Klintsjön 19:1, Bostadsanpassning 

2017/B0469                     Norum 7:549, Startbesked för grundläggning 

SHBK-2018-282             Norum 3:43, Anmälan om installation av eldstad och rökkanal 

SHBK-2018-251             Gumboda 13:45, Anmälan tillbyggnad av fritidshus 

SHBK-2018-192             Nybyn 2:31, Bygglov för nybyggnad av carport 
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Au § 48 
 
Redovisning av delegationsbeslut miljöinspektör 
  

Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde 

  

  

SHBK-2018-183             Uttern 5, Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning 

SHBK-2018-207             Uttern 5, Beslut om riskklassning av livsmedelsanläggning och 

fastställande av årlig kontrollavgift 

SHBK-2018-213             Edfastmark 7:1, Beslut om årlig avgift 

2017/0608                        Skinnarbyn 4:87, Anmälan om försäljning av folköl 

SHBK-2018-195             Norum 2:14, Norum 3:71, Yttrande gällande MKB 

SHBK-2018-164             Klintsjön 5:46, Bekräftelse på anmälan av förbränningstoalett 

2017/0527                        Skäran 15:13, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

2017/0431                        Edfastmark 7:1, Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken 

SHBK-2018-231             Gumboda 21:3, Anmälan om installation av värmepump – Berg 

SHBK-2018-272             Skinnarbyn 4:87, Beslut om riskklassning av livsmedelsanläggning 

och fastställande av årlig kontrolavgift 

SHBK-2018-273             Skinnarbyn 4:87, Ändring i registreringsregister 

SHBK-2018-270             Skinnarbyn 6:10, Anmälan om installation av värmpump – Berg 

SHBK-2018-206             Klintjsön 21:2, Anmälan om installation av värmepump – Berg 

SHBK-2018-262             Bjönnsjöå 5:1, Anmälan om installation av värmepump – Berg 

SHBK-2018-278             Strandholm 1:9, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

SHBK-2018-287             Skinnarbyn 5:24, Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken 

SHBK-2018-212             Degerfors 1:6, Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken 

SBHK-2018-249             Sikeå Hamn 1:33, Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 

lokala föreskrifter 

SHBK-2018-203             Edfastmark 7:230, Föreläggande gällande anmälan av verksamhet 

SHBK-2018-7                 Lärkan 2, Beslut om handläggningsavgift 

SBHK-2018-9                 Nybyn 42:4, Beslut om handläggningsavgift 

SBHK-2018-8                 Åkullsjön 2:24, Beslut om handläggningsavgift 

SHBK-2018-11               Överklinten 3:82, Beslut om handläggningsavgift 

SHBK 2018-10               Skinnarbyn 4:9, Beslut om handläggningsavgift 

SHBK-2018-13               Sälen 1, Beslut om handläggningsavgift 

SHBK-2018-12               Kråkan 1, Beslut om handläggningsavgift 
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Au § 49 
 
Delgivning – Meddelanden 

  
Följande meddelanden redovisas vid dagens sammanträde. 

  
SHBK-2018-216             Årsrapport FMH 2017 Alkohol7Tobak   
  
SHBK-2018-220             Yttrande angående behov av komplettering av ansökan om miljöfarlig 

verksamhet 
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