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Medborgarförslag 9/2018  Dnr: 2018/342.109 
 
Att Robertsfors kommun ger nybyggnadsbidrag till de som renoverar obebodda hus.  
 
1.0  Medborgarförslag 
 
Inge Lindström anser att även de som renoverar och bosätter sig i ett obebott hus 
ska kunna få den ”nybyggarbonus” om 60 000 kr som nu erbjuds de som bygger nytt 
enbostadshus för permanentboende. Den koppling som bonusen har i dag mot 
nyproduktion utesluter i princip alla de delar av kommunen där bedömt 
marknadsvärde på befintliga fastigheter inte möjliggör rimlig finansiering via 
banklån vid nyproduktion. Huset i fråga ska, enligt Lindström, ha stått obebott i 
minst ett år innan påbörjad renovering. Därefter kan, efter en folkbokföringstid om 
12 månader, fastighetsägaren ansöka om bonusen mot uppvisande av fakturor som 
styrker renoveringen. Lindström tror att detta skulle kunna ge flera fördelar, ex hus 
som annars skulle stått tomma bebos, ökad inflyttning, ökat intresse för att bosätta 
sig utanför tätorterna, möjligt ändrad inställning hos de som nu äger tomma hus. 
 
 
2.0 Bakgrund 
 
Kommunen har sedan 2004 (KS § 37/2004) haft riktlinjer för stöd som syftar till att 
stimulera nyproduktion av enbostadshus för permanentboende. Dagens riktlinjer 
antogs av KF 2017-12-04 § 94. De bidrag som i dag är beslutade är att samtliga 
kommunala tomter för enbostadshus kostar 1 kr, att byggherren befrias från 
bygglovsavgift vid en ansökan per fastighet samt att om det inom 12 månader från 
slutbeskedet finns någon folkbokförd på fastigheten kan ett allmänt 
nybyggnadsbidrag sökas efter en folkbokföringsperiod om 12 månader. 
 
Robertsfors kommun har för närvarande 52 iordningställda tomter i Bygdeå, 
Robertsfors, Ånäset, Flarken, Åkullsjön, Överklinten och i MåBraByn i Sikeå Hamn. 
Ytterligare ca 35 tomter är under detaljplanering i Bygdeå. Samtliga dessa är 
detaljplanelagda som enbostadshus för permanentboende. Utöver dessa finns även 
privata befintliga tomter inom kommunen, många längs kusten. Under 
detaljplanering av privat markägare är två större områden i attraktiva lägen i 
Norrfjärden samt i Norra Norum som tillsammans kan generera ca 50 tomter. De 
privata tomter som finns samt är under planering kan mycket väl komma i fråga för 
permanentboende. 
 
Mellan 2015-01-01 och 2019-09-01 har 21 bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
för permanentboende beviljats, ett snitt på ca 4,5 st per år. 
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2.1 Yttrande från utvecklingsstrateg 
 
För att nybyggnadsbidrag även ska utgå till de som renoverar och sedan flyttar till 
hus som stått obebodda måste klara kriterier tas fram för detta ändamål så att 
bidraget inte missbrukas. 
 
Exempelvis hur ska termen ”obebodd” definieras? Det sätt kommunen kan 
kontrollera detta är om det finns någon folkbokförd eller inte på fastigheten i fråga. 
Kommunen torde även kunna se hur lång tid som fastigheten saknat folkbokförda 
personer. Detta innebär att en stor del av kommunens fritidshus innefattas av 
termen ”obebodd” och därmed kan komma i fråga för nybyggnadsbidraget om 
fritidshusägaren väljer att ändra användning från fritidshus till permanentboende. 
 
Om husets skick ska råda måste det finnas tydliga specifikationer för vilka 
renoveringsbehov som man kan utgå från samt hur slutresultatet skall vara. Detta 
kommer att innebära stor tidsåtgång från handläggare med att ta fram dessa 
specifikationer samt för besiktningar före och efter utförd renovering. 
 
Lindström skriver vidare i sitt medborgarförslag att nybyggnadsbidraget kan leda 
till att fler obebodda hus i kommunen bebos och nämner termen ”älska ihjäl sin 
hembyggd”. Det vill säga man bor inte kvar men vill behålla fastigheten för 
eventuell återflyttning för egen del eller för närståendes del. Lindström tror vidare 
att med nybyggnadsbidraget kan dessa fås att avyttra fastigheten i stället för att 
behålla den. Många byaföreningar och liknande har uttryckt sin frustration över 
denna typ av fastighetsägare och har genom året försökt få dessa att tänka om och 
sälja till de som faktiskt vill bosätta sig permanent i huset, dock utan att nå större 
framgång. Att en fastighetsägare med ett obebott hus blir mer benägen att sälja 
fastigheten i fråga om köparen har möjlighet att få ett nybyggnadsbidrag känns i 
sammanhanget inte troligt. 
 
För att få ovan nämnda typ av hus bebodda måste fastighetsägaren se fördelar för 
egen del. Undertecknad har tagit fram ett informationsmaterial där det sakligt 
redogörs för att ouppvärmda och obebodda hus riskerar att förstöras tack vare 
klimatförändringarna, vill man bevara husen för framtida behov måste dessa vara 
bebodda. I informationsmaterialet finns även upplysningar om de nya reglerna för 
uthyrning av bostad mellan privatpersoner och att det finns möjlighet att tjäna upp 
till 50 000 kr per år skattefritt vid uthyrning. Detta material har skickats till 
byaföreningar och liknande för att de ska kunna använda sig av informationen i 
kontakter med fastighetsägare till obebodda hus. 
 
Precis som Lindström skriver i sitt medborgarförslag har finansieringsmöjligheterna 
för nybyggnation av villor via banklån under många år varit begränsat i stora delar 
av kommunen på grund av låga marknadsvärden. Undantaget har varit kustremsan 
samt längs med kustlandsvägen i södra kommundelen upp till Bygdeå. D.v.s. ju 
längre norrut/västerut i kommunen desto lägre marknadsvärden. Efterfråga på 
bostäder i dessa områden finns, men trots de bidrag som kommunen har för 
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nyproduktion av enbostadshus för permanentboende har detta inte gett effekt vad 
gäller sökta bygglov.  
 
Efter antagandet av kommunens Bostadsförsörjningsplan (KF 2016-12-05 § 75) har 
ett strategiskt arbete pågått för att öka marknadsvärdena i kommunen, bland annat 
för att kunna möjliggöra finansiering av nyproduktion via banklån i fler områden. 
Sett till de värderingar som aktiva mäklare i kommunen gjort bara det senaste året 
har marknadsvärdena ökat. I centralorten Robertsfors ligger marknadsvärdet nu på 
sådana nivåer att det bara är en tidsfråga innan den första nyproduktionen av 
enbostadshus kan göras med rimlig finansiering via banklån. 
 
Slutsatsen blir att de bidrag som kommunen tillhandahåller inte är tillräckliga för att 
nyproduktion av enbostadshus ska kunna ske där marknadsvärdet inte medger 
rimlig finansiering via banklån. Bidragen nyttjas därmed nästan uteslutande av de 
som bygger nytt i de områden i kommunen där nyproduktion redan är möjligt sett 
ur ett marknadsvärdesperspektiv. 
 
Utifrån Översiktsplan 2019, antagen av KF 2019-06-17 § 63, prioriteras förtätning av 
bostäder genom exploatering i befintlig bebyggelsestruktur framför allt i tätorterna. 
Denna förtätning lokaliseras till de områden som är mest fördelaktiga sett till både 
attraktivitet och redan förekommande infrastruktur. Målsättningen är att planering 
och byggande koncentreras till tätorterna samt byar i pendlingsvänliga lägen. En 
förutsättning för att uppnå målen satta i Översiktsplan 2019 är ökade 
marknadsvärden i fler tätorter än Bygdeå och de byar som ligger söder om Bygdeå. 
 
Det planerade bygget av Norrbotniabanan med stationsläget i centralorten och 
breddningen av väg E4 har skapat ett ökat intresse för att bosätta sig i centralorten 
samt i Bygdeå. Stigande marknadsvärden i centralorten och fler attraktiva tomter i 
Bygdeå (Prästberget) kommer därför i närtid att generera nyproduktion av villor i 
dessa två tätorter. Skulle samtliga tomter i Robertsfors, MåBraByn samt Bygdeå 
(inkl Prästberget), totalt 60 st bebyggas innebär detta att kommunen ska ge ut 
nybyggnadsbidrag på motsvarande 3 600 000 kr. Kostnaden för befrielse från 
bygglovsavgift kan komma att variera, då bygglovsavgiften baseras på byggarea 
samt handläggningstid. Om ett snitt beräknas på gällande bygglovstaxa för villa på 
150-200 kvm innebär det ytterligare kostnader om 20 000 kr per fastighet eller 1 200 
000 kr för samtliga fastigheter, totalt 4 800 000 kr. Kostnad för bebyggelse av 
enbostadshus för permanentboende på privat mark tillkommer denna summa. 
 
Om en fördubbling sker av antalet bygglovsansökningar för enbostadshus avsedda 
för permanentboende, d.v.s. från 4,5 till 9 st per år, ökar kostnaderna för kommunen 
utifrån de bidrag som nu ges från 360 000 kr till 720 000 kr per år. 
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3.0 Förslag till beslut:  
 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget, att inte längre 
tillhandahålla nybyggnadsbidraget om 60 000 kr samt att upphöra med befrielse 
från bygglovsavgiften för enbostadshus för permanentboende, ändringen gäller för 
de bygglovsansökningar som inkommer efter 2019-11-11. 
 
 
I tjänsten 
 
Utvecklingsstrateg 
Ann Lindberg 
anlg@robertsfors.se 
0934-14111 
070-334 44 67 

mailto:anlg@robertsfors.se

