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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

    

 
 

 

Au § 123 
 
Information  
 

Allmänna utskottet varit runt i kommunen och tittat på en del 

objekt. En uppföljning görs till nästa utskott. 

 

Tommy Johansson jobbar en dag i veckan med byggnadsärenden. 

 

MSB-husbygget fortgår. 

 

Fyrklövern, Bygdeå är upphandlad. 

 

Upprustning efter branden på Nova. 

 

Upphandling grävmaskinsavtal. 

 

Ledningar åtgärdade, Kustlandsvägen i Bygdeå, asfaltering görs 

till sommaren. 
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Au § 124 
 
Ekonomirapport  januari – oktober 2016 
 

Ekonomirapport januari-oktober 2016 gicks igenom. Se bilaga. 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Ekonomirapport januari-oktober 2016 godkänns. 
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Au § 125 
 
MAE – medarbetarenkäten 
 

Tobias Rosencrantz redovisad den genomförda 

medarbetarenkäten. 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Informationen är mottagen. 
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Au § 126   Dnr 9016/263.109 
 
Avloppsvattenförening Ånäset 
 

Fastigheterna Hertsånger 10:1, 11:1 och 4:12 har en gemensam 

avloppsanläggning och deras samlingsbrunn ligger inom ett 

avstånd på 150 meter från närmaste kommunala avloppsledning. 

 

De funderar nu om det är möjligt att få ansluta sig som en 

avloppsvattenförening till det kommunala nätet för att få bättre 

ekonomiska villkor än om dom skulle ansluta sina fastigheter 

individuellt.  

I närområdet finns även ett 10-tal fastigheter som kan tänkas 

ansluta sig till föreningen. 

Kommunen har idag vattenföreningar som anslutit sig till 

kommunens vattenledningsnät via en anslutningspunkt och 

föreningarna äger och sköter sitt eget ledningsnät. 

 

Villkoren för en avloppsvattenförening skulle vara liknande som 

för en vattenförening se bifogat avtalsförslag. 

 

Bilagor:  
Karta 

Avtalsförslag 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Fastighetsägarna får bilda en förening och ansluta sig vid anvisad 

inkopplingspunkt med liknande villkor som för en vattenförening.  
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Au § 127   Dnr 9016/257.109 
 
Klinthedens vattenskyddsområde 
 

Förslaget på revidering av Klinthedens vattenskyddsområde har nu 

varit ute på remiss. 

 

Nedan följer en kortfattad sammanställning på ändringar i 

skyddsföreskrifterna, för detaljer se bilagor ” Förslag till 

skyddsföreskrifter” 

 

 Petroleumprodukter: I primär skyddszon var det tidigare 

förslaget att volymer över 250 liter skulle vara förbjudet. I nya 

förslaget krävs tillstånd på volymer över 50 liter med undantag 

för oljetankar för uppvärmning av bostadshus. 

 

Sekundär skyddszon får samma förändring men volymen där 

är 250 liter. 

 

 Växtskyddsmedel och kemikalier: Ändrad benämning från 

kemiska bekämpningsmedel till växtskyddsmedel. Förbud mot 

spridande av växtskyddsmedel kvarstår i primär skyddszon. 

 

 Upplag av bark och timmer: flyttas till Upplag, 

mellanlagring och deponering 

 

 Skyddsdikning: Utgår eftersom anmälan ska göras till 

skogsstyrelsen 

 

 Täktverksamhet, Schaktnings- och underjordsarbeten: 

Omformulerat 

 

 Avledning av avloppsvatten: Omformulerat 

 

 Upplag, mellanlagring och deponering: Omformulerat och 

inrymmer nu också bark och timmer samt förbud mot 

deponering. 

 

 Utvinning av värmeenergi ur berg, mark och vatten: 

Tidigare förbud i primär skyddszon ändras till tillståndsplikt. 

 

 Uppställning, tvätt och tankning av fordon: Omformulerat 

 

 Jordbruk och djurhållning: Tidigare regler om odling tas 

bort, precisering kring hur många djurenheter som kräver 

tillstånd. 
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Forts: Au § 127  Dnr 9016/257.109 
 

 Enskilda grundvattentäkter: Omformulerat 

 

 Väghållning: Förbud mot spridning av vägsalt i primär zon, 

tillåtet med saltinblandad sand. 

 

 Skyltning: Flyttas från skyddsföreskrifterna till Allmänna 

upplysningar 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Allmänna Utskottet godkänner de reviderade skyddsföreskrifterna 

och annonserar beslutet till berörda sakägare som ges en månads 

yttrandetid, därefter tas beslut om att fastställa skyddsområdet i 

Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 

 

 

 

Bilagor:  
Förslag till skyddsföreskrifter 2016-11-11 

Bemötande av inkomna synpunkter  

Förslag till skyddsföreskrifter 2016-10-11 med ändringar 
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Au § 128   Dnr 9016/264.109 
 
Kreditering av vattenförbrukning efter vattenläcka 
Ulldalsviken-Spikskärs vattenförening 
 

Ulldalsviken-Spikskärs vattenförening har hört av sig angående 

hög vattenförbrukning som de har haft i sommar och undrar om de 

kan få fakturan krediterad? 

 

Överförbrukningen handlar om 930 m3 mot normal förbrukning 

och sträcker sig över hela sommarperioden. 

 

2015 sökte föreningen om kreditering efter en läcka på 835 m3 

vilket beviljades. Då hade läckan upptäckts i maj och åtgärdades 

omgående. 

 

Det här året har föreningen inte uppmärksammat den höga 

förbrukningen utan har låtit den fortgå under hela 

sommarsäsongen. 

 

Om kommunens policy ska gälla så ska en kreditering på 415 m3 

beviljas. 

 

Det är dock anmärkningsvärt att föreningen inte upptäcker 

överförbrukningen tidigare och påbörjar felsökning. 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Allmänna utskottet avslår ansökan eftersom överförbrukningen 

pågått under så lång tid utan att åtgärdas. 
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Au § 129   Dnr 9016/265.109 
 
Flytt av anslutningspunkt för Grovsand Lill-Kricksands 
vattenförening (GLV) 
 

Samhällsbyggnadskontoret har träffat GLV som har önskemål om 

flytt av deras anslutningspunkt. 

 

Bakgrunden är att 3 st högt belägna fastigheter i Klintsjön anslöts 

till kommunalt vatten under 2012. Dessa fastigheter fick problem 

med lågt inkommande tryck. Detta åtgärdades under 2013 genom 

att trycket i hela området höjdes vilket medförde att trycket måste 

reduceras vid GLV:s anslutningspunkt för att inte bli för högt i 

kustområdet. 

 

Den installation som ska reducera trycket till GLV får problem 

ibland när små sandkorn kilar fast, boende i området brukar då 

motionera ventilen för att återställa funktionen. Vi ser därför ett 

behov av att installera ett sandfilter före den tryckreducerande 

ventilen. 

 

GLV:s anslutningspunkt är i dagsläget i ett litet hus vid Gumboda 

Hed där mätare och ventiler är monterade. 

Samhällsbyggnadskontoret planerar att riva byggnaden och placera 

all utrustning i en mätbrunn för att minska driftskostnaderna. 

 

GLV har önskemål om att mätbrunnen med tryckreducerande 

ventil bör placeras i Grovsand istället för vid Gumboda Hed. Detta 

skulle medföra ett högre tryck i ledningen och större möjligheter 

för GLV att kunna ansluta fler fastigheter framgent. Dom ser 

fördelar för kommunen med ökade skatteintäkter om man 

underlättar för en utökad bebyggelse. 

 

En flytt av anslutningspunkten till Grovsand skulle innebära att 

kommunen övertar den ca 3 km långa ledningen mellan Gumboda 

Hed och Grovsand, ledningen bedöms vara fackmannamässigt 

utförd och har inte haft några kända driftstörningar. 

 

Kostnaden för att förlägga brunnen i Grovsand jämfört med 

Gumboda Hed bedöms endast marginellt högre med lite längre 

transporter och sämre upplagsytor. 

 

Bilaga: Karta över ledningssträcka 
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Forts: Au § 129  Dnr 9016/265.109 
 

Allmänna utskottets beslut 
 

Kommunen bifaller GLV:s önskemål om flytt av anslutningspunkt 

med övertagande av huvudledning som följd. Den eventuella 

merkostnad som kommunen får i och med detta lämnas oreglerad 

och får anses kompensera för det besvär GLV har haft av att den 

tryckreducerande ventilen inte fungerar som den borde. 

 

Arbetet utförs med villkor att GLV bistår med utsättning av 

ledningen för dokumentation samt eventuell avverkning och 

slyröjning av platsen där brunnet ska förläggas. 

 

 

 

 

 

Lars Bäckström (C) anmälde jäv och deltog ej i beslutet. 
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Au § 130   Dnr 2013/B0228 
 
Detaljplan för del av fastigheten Hertsånger 2:5 - 
exploateringsavtal 
 

Rubricerad detaljplan har varit ute på samråd och under 

samrådstiden inkom ett yttrande från Långviksvägens vägförening. 

De skrev i sitt yttrande att exploateringsavtalet som Robertsfors 

kommun ingått med exploatören när den tidigare detaljplanen togs 

fram 1974 borde uppfyllas innan kommunen antar en ny 

detaljplan. 

 

I exploateringsavtalet § 3 står att exploatören ska bekosta en 

förrättning för att bilda en anläggningssamfällighet. Detta har inte 

skett. Fastigheten har nu en ny ägare. 

 

Enligt vad som kommit till kommunens kännedom är 

förhållandena inom planområdet lösta utan tidigare eller nu 

pågående konflikter. 

 

Enligt SKL:s jurist gäller en preskriptionstid på 10 år även för den 

här typen av avtal. Det finns heller ingen automatik att en ny ägare 

blir bunden av tidigare ägares exploateringsavtal. Juristen bedömer 

att formellt är det den tidigare ägaren som kvarstår med 

skyldigheter enligt avtalet till dess avtalet upphör att gälla. Han 

bedömer sammanfattningsvis att det inte är möjligt för kommunen 

att ställa krav på nuvarande exploatör med stöd av 

exploateringsavtalet från 1974. 

 

Kommunen har dock möjlighet att ansöka om anläggnings-

förrättning. Förrättningskostnaderna kommer då att fördelas på de 

deltagande fastigheterna. 

 

Inför antagandet av den nya detaljplanen ska ett nytt exploaterings-

avtal tas fram. 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Allmänna utskottet beslutar, enligt delegation från 

kommunstyrelsen punkt B12.2, avstå från att ansöka om 

anläggningsförrättning. Fastighetsägarna inom planområdet får 

avgöra om de önskar bilda en anläggningssamfällighet och i så fall 

själva ansöka om en förrättning hos Lantmäteriet. 
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Au § 131   Dnr 2013/B0228 
 
Detaljplan för del av fastigheten Hertsånger 2:5 
 

Allmänna utskottet har i tidigare beslut 2014-06-10 § 65 beslutat 

att upprätta detaljplan för del av fastigheten Hertsånger 2:5. Vid 

Allmänna utskottets sammanträde 2016-05-17 togs beslut om 

samråd. 

 

Detaljplanen har varit ute på samråd under tiden 2016-06-29 t o m 

2016-08-08. Under samrådstiden har åtta yttranden inkommit, fyra 

från privatpersoner i området samt från Långvikens vägförening, 

Länsstyrelsen, Skanova och Lantmäteriet. 

 

Sökande har inkommit med en samrådsredogörelse, bilaga. 

En granskningshandling har tagits fram där synpunkter från 

samrådet beaktats, bilaga. 

 

Nästa steg i detaljplaneprocessen är granskning. 

 

Underlag 
Samrådsredogörelse 

Granskningshandling 

Plankarta 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Allmänna utskottet beslutar, enligt delegation från 

kommunstyrelsen punkt B1.1, att godkänna upprättad detaljplan 

för granskning. 
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Au § 132   Dnr 2016/B0310 
 
Sikeå 5:112 
Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus 
 

Ansökan avser strandskyddsdispens för en nybyggnad av ett 

fritidshus om ca 174 kvm. Tomten på 1529 kvm är sedan tidigare 

bebyggd med ett enklare fritidshus om ca 25 kvm. 

 

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

14. 

 

Stadsarkitekten har yttrat sig över möjligheten att bevilja 

strandskyddsdispens, bilaga. 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Allmänna utskottet beviljar, enligt delegation från 

kommunstyrelsen punkt B1.2, strandskyddsdispens för sökt åtgärd. 

 

Särskilda skäl till undantag från strandskyddsbestämmelserna 

föreligger med hänvisning till stadsarkitektens yttrande. 

 

Med stöd av MB 7 kap § 18 c 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 § 133   Dnr 2016/B0315 och 2016/B0316 
 
Lägde S:4 
Förhandsbesked för avstyckning 
 

Ansökan avser förhandsbesked för avstyckning av två tomter för 

bostadsändamål vid Lägdviken, Lägdeå. Fastighetsägaren Lägde 

samfällighetsförening uppskattar att tillkommande tomter kan få 

en storlek om ca 1200 kvm. Området är inte detaljplanelagt och 

ingår inte i ett LIS-område. 

 

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

14. 

 

Stadsarkitekten har yttrat sig över möjligheten att bevilja positivt 

förhandsbesked för åtgärderna. Bilaga. 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Allmänna utskottet beslutar, enligt delegation från 

kommunstyrelsen punkt B1.1, att ge ett positivt förhandsbesked 

för tomt 1 med motiveringen att området är väl avskilt från 

stranden och att strandskyddsdispens för kommande byggnationer 

bedöms kunna ges med stöd av Miljöbalken 7 kap 18 c § pkt 2. 

 

Allmänna utskottet beslutar ge ett negativt förhandsbesked för 

tomt 2 med motiveringen att särskilda skäl för 

strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap 18 § saknas. 

 

Detta beslut kan överklagas genom besvär. 
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Au § 134   Dnr 2016/B0304 
 
Rickleå 8:14 
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus med 
carport 
 

Ansökan avser tillbyggnad av ett fritidshus med en carport om ca 

38 kvm. På tomten är sedan tidigare bygglov beviljat för ett 

fritidshus om ca 154 kvm sammanbyggt med garage/förråd om ca 

76 kvm. 

 

För fastigheten finns detaljplan. Föreslagen byggnation strider mot 

gällande detaljplan avseende byggrätt. 

 

Detaljplanen anger att maximalt 250 kvm BYA tillåts. Föreslagen 

byggnation innebär en avvikelse för total byggrätt med 18 kvm 

eller 7 %. 

 

Berörda grannar har beretts tillfälle att avge yttrande. Ingen 

erinran har inkommit. 

 

Stadsarkitekten har yttrat sig över åtgärden i bifogat yttrande. 

Bilaga. 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Allmänna utskottet beviljar, med stöd av delegation från 

kommunstyrelsen punkt B1.1, bygglov för tillbyggnad med 

carport. 

 

Detta bygglov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom 

två år och avslutats inom fem år från dagen detta beslut vann laga 

kraft. 

 

Sökanden uppmärksammas på att inga åtgärder får vidtas innan 

startbesked beviljats. 

 

Detta beslut kan överklagas genom besvär. 

 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfeEhMWjRmSmNoV2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfeEhMWjRmSmNoV2c/view?usp=sharing
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Au § 135  Dnr 2016/B0331 
 
Näs 2:9, Näs 1:17 och Näs 2:19 
Yttrande till Lantmäteriet angående föreslagen 
avstyckning 
 

Lantmäteriet har begärt kommunens yttrande inför en 

fastighetsreglering. Bilaga. 

 

Ärendet avser reglering av mark från en skogsfastighet till två 

bostadsfastigheter i Näs. 

 

Stadsarkitekten har yttrat sig över åtgärden i bifogat yttrande. 

Bilaga. 

 

Allmänna utskottes beslut 
 

Allmänna utskottet beslutar, med stöd av delegation från 

kommunstyrelsen punkt B 11.1, att översända stadsarkitektens 

yttrande till Lantmäteriet. 
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Au § 136   Dnr 9016/259.109 
 
Fastställande av tillsynsplan för Robertsfors kommuns 
tillsyn enligt miljöbalken 
 
Sammanfattning 
Enligt lagstiftningen ska tillsynsmyndigheten årligen upprätta en 

samlad tillsynsplan som omfattar myndighetens ansvarsområde 

enligt miljöbalken. Tillsynsplanen ska fastställas av myndigheten. 

I Robertsfors kommun är det Kommunstyrelsen samt Jävsnämnden 

som har tillsynsansvaret. 

 

Ärendet 
Enligt 6 § miljötillsynsförordningen (2011:13) ska 

tillsynsmyndigheten ta fram en utredning om tillsynsbehovet för 

hela ansvarsområdet enligt miljöbalken som ska sträcka sig över 3 

år. Vidare ska tillsynsmyndigheten enligt 8 § för varje 

verksamhetsår upprätta en samlad tillsynsplan som omfattar 

myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken som ska baseras 

på behovsutredningen. Enligt 11§ miljötillsynsförordningen 

(2011:13) ska tillsynsmyndigheten även besluta om 

behovsutredningen och tillsynsplanen. 

 

Behovsutredningen 2016 visar på ett resursbehov av 4,75 tjänster, 

under 2017 finns 2,35 tjänster att tillgå. Grunden för årets 

planering har varit SKL:s riktvärden på hur många tillsynstimmar 

en miljöinspektör på en liten kommun bör hinna med. De 

verksamheter som årligen betalar en avgift kommer att prioriteras. 

På grund av ett underskott på arbetskraft innebär det att de flesta 

av U-verksamheterna som inte omfattas av en fast årlig avgift 

saknas i årets planering. Framförallt är det området hälsoskydd 

som kommer att drabbas eftersom samtliga av dessa objekt 

omfattas av timavgift. 

 

Beslutsunderlag 
Tillsynsplan för miljöbalkens område 2017-2019 

Behovsutredning 2016 (se bilaga 2) 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Allmänna utskottet fastställer tillsynsplan för miljöbalkens område 

2017-2019 . 
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Au § 137  Dnr 9016/260.109 
 
Fastställande av kontrollplaner för Robertsfors 
kommuns livsmedelstillsyn 
 

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 (SFS 2006:804) 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 säkerställa att de 

livsmedel som tillhandahålls konsumenterna är säkra och att 

konsumenter inte blir vilseledda. 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. 
 

Kontrollplan för livsmedelskontroll i Robertsfors kommun 2017 till 

och med 2019 beskriver hur den offentliga livsmedelskontrollen 

som kommunen är ansvarig för är uppbyggd och hur den ska 

bedrivas under perioden 2017-2019. Denna kontrollplan fastställs 

av Allmänna Utskottet samt Jävsnämnden. 
 

Detaljerad kontrollplan livsmedel 2017 – Jävsnämnden är en 

planering för de anläggningar Kommunstyrelsen ansvarar för. Den 

består av planering och fördelning av de kontrolltimmar varje 

objekt har tilldelats. Kontrollplanen fastställs av 

Kommunstyrelsen. 
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Forts: Au § 137 Dnr 9016/260.109 
 

Beslutsunderlag 
Kontrollplan för livsmedelskontroll i Robertsfors kommun 2017 

till och med 2019 

Detaljerad kontrollplan livsmedel 2017 – Kommunstyrelsen 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

 att fastställa Kontrollplan för livsmedelskontroll 2017 -2019 

 

 att fastställa Detaljerad kontrollplan livsmedel 2017 – 

Kommunstyrelsen 
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Au § 138   Dnr 9016/255.109 
 
Förslag till avskrivningar 2016 
 

Förslag till avskrivningar redovisas på sammanträdet. 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Redovisade avskrivningar godkänns. 
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Au § 139 
 
Redovisning av delegationsbeslut byggnadsinspektör, bygglov mm. 
 

2016/B0185  Mårsgården 7, Bostadsanpassning 

2015/B0268   Bäck 2:11, Slutbesked för nybyggnad av enbostadshus 

2016/B0039   Skinnarbyn 4:78, Bostadsanpassning 

2016/B0285   Sikeå 5:109, Bekräftelse på anmälan om installation av eldstad och rökkanal 

2016/B0121   Grimsmark 5:5, Startbesked och fastställande av kontrollplan 

2016/B0265   Klintsjön 5:20, Bygglov för nybyggnad av fritidshus 

2016/B0265   Klintsjön 5:20, Startbesked för grundläggning 

2016/B0221   Djäkneboda 4:14, Bygglov för nybyggnad av garage 

2016/B0217   Hertsånger 3:12, Bygglov för förvaringsbod 

2016/B0104   Klankliden 3:2, Bostadsanpassning 

2016/B0280   Lammet 7, Bostadsanpassning 

2016/B0254   Skinnarbyn 20:1, Bostadsanpassning 

2016/B0028   Risträsk 3:2, Bostadsanpassning 

2013/B0153   Norum 7:43, Slutbesked för nybyggnad av fritidshus 

2015/B0128   Gumboda 13:47, Slutbesked för tillbyggnad av fritidshus och nybyggnad av garage 

2015/B0220   Rickleå 6:7, Slutbesked för nybyggnad av enbostadshus 

2016/B0151   Flarken 4:58, Bostadsanpassning 

2016/B0030   Ånäset 30:3, Bostadsanpassning 

2015/B0258   Ärlan 4, Bostadsanpassning 

2015/B0163   Norum 7:65, Startbesked och fastställande av kontrollplan 

2016/B0244   Rickleå 8:14, Startbesked och fastställande av kontrollplan 

2016/B0265   Klintsjön 5:20, Startbesked och fastställande av kontrollplan 

2016/B0249   Edfastmark 7:62, Startbesked och fastställande av kontrollplan 

2016/B0291   Antnäs 2:1, Bekräftelse på anmälan om installation av eldstad och rökkanal 

2016/B0009   Gumboda 13:47, Bostadsanpassning 

2016/B0002   Lägde 1:19, Slutbesked för nybyggnad av fritidshus 

2016/B0272   Ratu 4:21, Bygglov för till- och påbyggnad av garage 

2016/B0251   Flarken 5:35, Bygglov för tillbyggnad av garage, skärmtak 

2016/B0297   Fabriken 1, Bygglov för tillbyggnad av verkstadslokal 

2016/B0199   Svanen 3, Bygglov för tillbyggnad av carport 

2016/B0281   Nybyn 4:46, Bygglov för uterum 

2016/B0273   Fordonet 4, Bygglov för nybyggnad av garage 

2016/B0235   Renen 12, Bostadsanpassning 

2016/B0234   Nybyn 45:13, Bostadsanpassning 

2012/B0001   Lägde 1:11, Bostadsanpassning 

2016/B0277   Nybyn 51:8, Bostadsanpassning 

2016/B0258   Skatan 1, Bostadsanpassning 

2016/B0297   Fabriken 2, Revidering av ritningar i tidigare beviljat bygglov 

2106/B0297   Fabriken 23, Startbesked för grundläggning 

2016/B0136   Norum 3:54, Bostadsanpassning 

2016/B0247   Sikeå Hamn 1:10, Startbesked och fastställande av kontrollplan 

2015/B0243   Nybyn 46:8 och Nybyn 46:9, Slutbesked för nybyggnad av enbostadshus medgarage 

2016/B0260   Norum 1:36, Bygglov för nybyggnad av fritidshus 
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Au 140 
 
Redovisning av delegationsbeslut miljöinspektör 

 
2014/0417                        Grimsmark 4:22, Beslut om att upphäva tidigare beslut om förbud 
2016/0661                        Grimsmark 14:1, Tillstånd för nyanläggning gav avloppsanordning 
2016/0662                        Grimsmark 4:20, Tillstånd för nyanläggning gav avloppsanordning 
2016/0657                        Grimsmark 14:2, Tillstånd för nyanläggning gav avloppsanordning 
2016/0614                        Hertsånger 2:5, Tillstånd för nyanläggning gav avloppsanordning 
2016/0681                        Lodjuret 2, Anmälan om installation av värmepump – Berg 
2016/0672                        Dalkarlså 13:1, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 
2016/0652                        Åkulla 8:1, Anmälan om värmepumpsanläggning – Jord 
2016/0654                        Gumboda 2:6, Ansökan om tillfällig ändring av serveringstillstånd 

gällande dryckessortiment 
2014/0277                        Skäran 6:8, Beslut om att upphäva tidigare beslut om förbud 
2016/0720                        Brednoret 1:20, Anmälan om installation av värmepump – Berg 
2014/0308                        Skäran 3:27 och 3:28, Beslut om att upphäva tidigare beslut om förbud 
2014/0479                        Skäran 17:4, Beslut om att upphäva tidigare beslut om förbud 
2016/0728                        Hertsånger 3:7, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 
2016/0727                        Skomakaren 1, Anmälan om installation av värmepump – Berg 
2016-0664                       Näs 2:15, Anmälan om värmepumpanläggning – Berg 
2016/0114                        Lägde 1:16, Förbud om att släppa ut WC-vatten 
2016/0510                        Lägde 2:6, Förbud om att släppa ut WC-vatten 
2016/B0726                     Gullmark 1:13, Anmälan om installation av värmepump – Berg 
2016/0150                        Lägde 2:17, Förbud om att släppa ut WC-vatten 
2016/0195                        Lägde 2:44, Förbud om att släppa ut WC-vatten 
2016/0509                        Lägde 2:25, Förbud om att släppa ut WC-vatten 
2016/0592                        Lägde 2:23, Förbud om att släppa ut WC-vatten 
2014/0214                        Gunsmark 1:1, Beslut om att upphäva tidigare beslut om förbud 
2016/0735                        Alen 1, Anmälan om installation av värmepump – Berg 
2016/0508                        Lägde 2:89, Förbud om att släppa ut WC-vatten 
2016/0136                        Lägde 6:1, Förbud om att släppa ut WC-vatten 
2016/0113                        Lägde 1:37, Förbud om att släppa ut WC-vatten 
2016/0108                        Lägde 9:3, Förbud om att släppa ut WC-vatten 
2016/0575                        Ytterklinten 6:1, Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken 
2016/0729                        Rubinen 7, Anmälan om installation av värmepump – Berg 
2016/0769                        Grimsmark 2:20, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 
2016/0106                        Lägde 2:9, Föreläggande om att genomföra undersökningar 
2016/0132                        Lägde 9:2, Förbud om att släppa ut WC-vatten 
2016/0111                        Lägde 2:77, Förbud om att släppa ut WC-vatten 
2016/0237                        Lägde 2:69, Förbud om att släppa ut WC-vatten 
2016/0057                        Lägde 2:55, Förbud om att släppa ut WC-vatten 
2016/0370                        Lägde 6:4, Förbud om att släppa ut WC-vatten 
2016/0419                        Lägde 2:50, Förbud om att släppa ut WC-vatten 
2016/0424                        Lägde 1:42, Förbud om att släppa ut WC-vatten 
2016/0492                        Lägde 1:11, Förbud om att släppa ut WC-vatten 
2016/0594                        Lägde 1:12, Förbud om att släppa ut WC-vatten 
2016/0529                        Lägde 6:10, Förbud om att släppa ut WC-vatten 
2014/0865                        Överklinten 7:8, Beslut om att upphäva tidigare beslut om förbud 
2016/0785                        Renen 19, Anmälan om installation av värmepump – Berg 
2016/0060                        Lägde 2:27, Förbud om att släppa ut WC-vatten 
2016/0503                        Lägde S:10, Förbud om att släppa ut WC-vatten 
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2016/0376                        Lägde 6:5, Förbud om att släppa ut WC-vatten 
2016/0081                        Lägde 6:2, Förbud om att släppa ut WC-vatten 
2016/0732                        Skinnarbyn 4:54, Anmälan om installation av värmepump – Berg 
2016/0509                        Lägde 2:25, Beslut om att upphäva tidigare beslut om förbud 
2016/0053                        Lägde 11:3, Förbud om att släppa ut WC-vatten 
2016/0056                        Lägde 1:38, Förbud om att släppa ut WC-vatten 
2016/0078                        Lägde 6:7, Förbud om att släppa ut WC-vatten 
2016/0177                        Lägde 11:5, Föreläggande om att genomföra undersökningar 
2016/0077                        Lägde 6:12, Förbud om att släppa ut WC-vatten 
2016/0792                        Överklinten 2:4, Anmälan om avverkning inom vattenskyddsområde 
2016/0141                        Lägde 6:9, Förbud om att släppa ut WC-vatten 
2016/0771                        Skinnarbyn 2:14, Anmälan om installation av värmepump – Berg 
2016/0788                        Åkullsjön 2:31, Ansökan om serveringstillstånd – Tillfälligt slutet 

sällskap 
2016/0192                        Lägde 10:2, Förbud om att släppa ut WC-vatten 
2014/0255                        Hertsånger 7:9, Beslut om att upphäva tidigare beslut om förbud 
2016/0773                        Grimsmark 1:3, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 
2016/0043                        Lägde 1:36, Förbud om att släppa ut WC-vatten 
2016/0063                        Lägde 6:18, Förbud om att släppa ut WC-vatten 
2016/0530                        Lägde 6:17, Förbud om att släppa ut WC-vatten 
2016/0145                        Lägde 1:43, Förbud om att släppa ut WC-vatten 
2016/0193                        Lägde 2:65, Förbud om att släppa ut WC-vatten 
2016/0792                        Överklinten 2:4, Beslut om avgift för handläggning av anmälan 
2016/0268                        Lägde 2:71 och 2:76, Föreläggande om att inkomma med uppgifter 
2016/0107                        Lägde 11:10, Förbud om att släppa ut WC-vatten 
2016/0358                        Lägde 11:9, Förbud om att släppa ut WC-vatten 
2016/0777                        Sikeå Hamn 1:35, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 
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 Au § 141 
 

Delgivning – Meddelanden 

 
Följande meddelanden redovisas vid dagens sammanträde. 

2016/0668                        Samråd inför prövning av vattenverksamhet, utbyggnad av bro över 

Flarkån/Hertsångerälven 
2016/0669                        Samråd inför prövning av vattenverksamhet, ny bro över Kålabodaån 
2016/0784                        Länsstyrelsens revision av överlåten miljöbalkstillsyn i Robertsfors 

kommun 
2016/0472                        Beslut om bidrag till särskilda åtgärdprojekt från Anslag 1:12, Åtgärder 

för havs- och vattenmiljö,  
                                               Miljöförbättrande åtgärder för kustmiljöerna i Västerbotten 
2016/B0338                     Mindre ändring av vägplan för ombyggnad av väg E4 delen Sikeå-

Gumboda 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum                     

Allmänna utskottet                                              2016-11-29      Sida 26 (27) 
 
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Ekonomi  

 
 

 

 Au 142  Dnr 9016/261.109 
 

Utdelning ur Nysätra Magasinsfond år 2016 
 

För år 2016 finns inga medel tillgängliga för utdelning ur Nysätra 

Magasinsfond. 

 

Förvaltningsersättning tas ut med 1000 kronor och föreslås vara 

oförändrad nästa år. 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Ingen utdelning görs ur Nysätra Magasinsfond. 

 

Förvaltningsersättning tas ut med 1000 kronor och föreslås vara 

oförändrad nästa år. 
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Au § 143 Dnr 9016/261.109 
 

Utdelning ur Nödhjälpsfonden 2016 
 

För år 2016 finns inga medel tillgängliga för utdelning ur 

Nödhjälpsfonden. 

 

Förvaltningsersättning tas ut med 1000 kronor och föreslås vara 

oförändrad nästa år. 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Ingen utdelning görs ur Nödhjälpsfonden. 

 

Förvaltningsersättning tas ut med 1000 kronor och föreslås vara 

oförändrad nästa år. 

 

 

 

 

 


