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§ 157
Vidareförsäljning av Svartberget i Hassela.
Fullmäktige beslutade i september 2009 att via markbyte överta ett
område i Hassela, Svartberget, ca 28,5 ha. Markbytet ska ses som en
kultursatsning från Nordanstigs kommuns sida.
Föreningen S:t Staffans Kapell har nu gjort en framställan till
kommunen att få köpa c:a 4 hektar mark av det så kallade Svartberget.
Föreningen har för avsikt att här uppföra en utescen med plats för stor
publik, parkering, aktivitetsområden av varierande slag, mässområde
och ytterligare byggnadsverk.
Samhällsbyggnadschef Thord Wannberg föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
1. Samhällsbyggnadschef Thord Wannbergs tjänsteutlåtande
2009-11-02.
2. Arbetsutskottet beslutar uppdra till föreningen att inkomma med
handlingar som styrker föreningens status, ekonomisk redovisning
samt protokoll från föreningen styrelse som styrker dess framställan
om fastighetsköp. Uppdra till samhällsbyggnadschef Thord
Wannberg att på nästa arbetsutskott presentera förslag på avtal
gällande arrende respektive försäljning (arbetsutskottets protokoll
§ 153/2009).
Arbetsutskottets beslut
Uppdra till samhällsbyggnadschef Thord Wannberg att justera
köpekontraktet enligt arbetsutskottets diskussioner.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Sälja del av Svartberget ca ha, i Hassela till Föreningen S:t Staffans
Kapell.
2. Fastställa köpeskillingen till 50 000 kronor.
3. Godkänna upprättat köpeavtal.
4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna.
Omedelbar justering
Paragrafen justeras omedelbart.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 158
Förslag till nya taxor inom miljöbalkens område.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd har utarbetat ett förslag till
ändring av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.
Förändringarna är av två slag, dels ett redaktionellt förtydligande av
taxan, dels ett tillägg för prövning av avloppsanläggningar med en
anslutning mellan 25-200 personekvivalenter. Förslaget innehåller även
ändringar i taxorna för prövning och tillsyn av vindkraftverk eftersom
prövningsplikten för dessa förändrats.
Beslutsunderlag
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämndens protokoll § 78/2009.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Uppräkna miljökontorets taxor i enlighet med fullmäktiges beslut.
Godkänna följande avgifter avseende dels prövning av enskilda
avloppsanläggningar, dels prövning och tillsyn av vindkraftverk:
Prövningsavgift BDT-avlopp

2 660 kr

Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 25-200 personekvivalenter

6 650 kr

Ändring av befintligt godkänt avlopp enl. punkt 1-5

1 330 kr

Ändring av befintligt godkänt avlopp enl. punkt 6-7 Timavgift

Justerandes signatur

Anläggningar med två eller flera vindkraftverk som
står tillsammans (gruppstation) där vart och ett av
verket inklusive rotorblad är högre än 150 meter
(punkt 40.90.1).

9 975 kr

Anläggningar med sju eller flera vindkraftverk som
står tillsammans (gruppstation) där vart och ett av
verken inklusive rotorblad är högre än 120 meter
(punkt 40.95.1).

9 975 kr

Varje tillkommande verk högre än 150 respektive
120 meter som står tillsammans med en redan
tillståndspliktig gruppstation eller som tillsammans
med redan uppförda vindkraftverk innebär att man
kommer upp till tillståndsgränsen (punkterna
40.90.2-3 och 40.95.2-3).

9 975 kr

Enstaka vindkraftverk högre än 50 meter inkl.
rotorblad (punkt 40.100.1)

5 320 kr

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 158
Två eller flera vindkraftverk som står tillsammans
(gruppstation) (punkt 40.100.2)

5 320 kr

Tillkommande vek som står tillsammans med ett
eller flera andra vindkraftverk (punkt 40.100.3)

5 320 kr

Omedelbar justering
Paragrafen justeras omedelbart.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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