
www.umea.se/saneringnorrbyskar

Inbjudan till samråd för miljö-
prövning enligt miljöbalken 
inför sanering av Norrbyskär.

Inför saneringen av Norrbyskär håller Umeå kommun på att ta fram 
en tillståndsansökan enligt miljöbalken. Tillståndsansökan gäller 
bland annat anläggande av erosionskydd, brytning av morän i vattenområde, 
ny broförbindelse och utlastningsplats m m.

Umeå kommun vill därför gärna informera, svara på frågor och lyssna på era synpunkter. 
9 maj kan du medverka på ett samrådsmöte där Mark och exploatering och andra kommunala 
kompetenser och verksamheter närvarar tillsammans med Ramböll och Envix.

Samrådsmöte

9/5 kl 19.00

Översten 

(vid stadshuset, Umeå)



Vad innebär det här för dig?
Som berörd fastighetsägare, känd organisation 
eller närboende har du möjlighet att ta del av 
samrådshandlingarna och lämna synpunkter. 
Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster 
om förslaget.

Samrådstid och handlingar
Samråd sker under perioden 2016-04-25 - 2016-
05-31.
Handlingarna hittar du på:
• Mark och exploatering i Stadshuset, 
 Skolgatan 31 A, 2 trappor
•  Kommunhörnan, plan 3 i Väven
•  www.umea.se/saneringnorrbyskar

Om du vill kan vi också skicka dem till dig. 
Kontakta i så fall handläggare Jonas Fagerman.

Välkommen på samråd 9/5 kl 19.00
Mark och exploatering inbjuder tillsammans 
med flera av kommunens övriga verksamhe-
ter samt Ramböll och Envix till samrådsmöte 
9 maj kl. 19.00 på Översten (vid stadshuset), 
Umeå.
Under mötet finns möjlighet för frågor till 
olika kompetensområden avseende miljö-
prövningen och dess konsekvenser. 
Välkommen!

Har du synpunkter på 
ansökan om vattenverksamhet?
Om du har synpunkter på ansökan om vattenverk-
samhet ska du framföra dem skriftligt till Umeå 
kommun  med namn, adress och telefonnummer. 
Ange diarienummer KS000752/2008. Senast 31 
maj 2016 vill vi ha dina synpunkter. 

Dina synpunkter skickas till: 
Umeå kommun, Mark och exploatering, 901 84 
Umeå. 

Handläggare är:
Jonas Fagerman
miljöingenjör
Mark och exploatering
Umeå kommun
090-16 14 32
jonas.fagerman@umea.se

Du kan också lämna synpunkter direkt på 
www.umea.se/saneringnorrbyskar.
Där hittar du mer information och alla handlingar 
om projektet.

Vad händer efter samrådet?
Inkomna synpunkter sammanställs och redovisas 
i den samrådsredogörelse som Umeå kommun 
lämnar till Länsstyrelsen tillsammans med till-
ståndsansökan.

Umeå kommun
Skolgatan 31 A

901 84 Umeå
090-16 10 00

www.umea.se/saneringnorrbyskar


