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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

Au § 1 
 
Information  
 
 
Rekrytering av bostadsstrateg pågår. 

 

Förorenad mark vid Spiran, på grund av ej fungerande 

oljeavskiljare. 

 

Miljö- och hälsoskydd har en praktikant i fem veckor.  

 

Återkommande träffar genomförs med Trafikverket angående 

järnvägsplanen. 

 

Måltidsverksamheten har en vikarieanskaffare på deltid under 

våren. 

 

Fastigheten Golfen, läcka i expensionskärl. 

 

Utveckling av badhuset. 
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Au § 2  Dnr 9017/38.109 
 
Ånäset  -  Uppföljning studiebesök 2016-11-28 
 

Vid AU:s förra sammanträde 2016-11-28 genomfördes 

studiebesök på några olika adresser i Ånäset. 

Samhällsbyggnadskontoret har arbetat vidare med de ärenden som 

finns där och har följande statusuppdatering att lämna: 
 

Tingsvägen 1B 

En kommunicering om föreläggande om uppstädning är skickat. 

Personen är svår att nå, vi räknar med att det blir ett tidskrävande 

ärende då all kommunicering måste ske via polisen. Föreläggandet 

innebär ett krav på att ta bort samtliga bilar och husvagnar från 

fastigheten. 
 

Övriga besökta adresser på Tingsvägen bedöms inte kräva åtgärder 

i dagsläget. 
 

Skolgatan 49 

Ett föreläggande om uppstädning är skickat, det hämtades inte ut 

så ärendet ligger för delgivning hos polisen. 
 

Brogatan 3 

En bygglovsansökan är inlämnad för de åtgärder som idag saknar 

bygglov. 
 

Kyrkogatan – gamla möbelaffären 

Fastighetsägaren har lagt ombyggnaden på is tills vidare. I dag 

används enbart de två befintliga lägenheterna på övervåningen. 

Migrationsverket är kontaktat och de meddelade att de har uppsyn 

över att lägenheterna håller erforderlig standard. Ventilation, 

värme och varmvatten är ordnat. 
 

Gamla mejeriet 

Det som återstår att städa bort är träavfall och det har 

fastighetsägaren till 30 april på sig att ta bort. 
 

Sågvägen 3 

Skrotbilen är borttagen och ärendet avslutat. 
 

Gula skolan 

Inget pågående ärende, bedömningen är att lite upplag måste tålas 

när det är en entreprenadverksamhet som bedrivs 

 

Allmänna utskottets beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
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   Ks   

 

Au § 3  Dnr 9017/39.109 
 
Bokslut Allmänna utskottet 2016 
 

Allmänna utskottets bokslut 2016. Se bilaga. 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Bokslutet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 
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Au § 4  Dnr 2014:0231-8 
 
HERTSÅNGER 7:5- Beslut om förbud med vite mot 
utsläpp av avloppsvatten 
 
Allmänna utskottets beslut: 
 
att enligt delegationspunkt M.10.4 besluta: 
 
Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning 

till 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808) 12 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förbjuder 

Kommunstyrelsen ägarna till fastigheten HERTSÅNGER 7:5, att 

släppa ut avloppsvatten från den aktuella fastigheten som inte har 

genomgått av Kommunstyrelsen godkänd rening. Förbudet förenas 

med ett vite om åttiotusen (80 000) kronor.  Vitet utfaller den 31 

oktober 2017 om anläggningen inte har åtgärdats innan dess.  

 

Lagstiftning 

 2 kap. 2-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808) 

 9 kap 1-3  och 7 §§ miljöbalken (1998:808) 

 11 kap 2 § miljöbalken (1998:808) 

 12 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd 

 26 kapitel 9 och 14§§ miljöbalken 

 

Bakgrund 
Samhällsbyggnadskontoret/Miljö besökte fastigheten 

HERTSÅNGER 7:5 den 19 augusti 2014 då det konstaterades att 

den för fastigheten enskilda avloppsanläggningen var bristfällig. 

Avloppsanläggningen bestod av en trekammarbrunn där 

skiljeväggarna mellan kamrarna var inte täta. Flytslam fanns på 

alla kamrarna men mest av andra och tredje. Trekammarbrunnen ta 

mot avloppsvatten från två hus samt från ladugård. Efterrening av 

avloppsvattnet saknas enligt fastighetsägarna. 

 

Förbudet trädde i kraft den 31 oktober 2016. Den 3 november 

2016 genomfördes en uppföljande inspektion av 

avloppsanläggningen. Vid inspektion kunde konstateras att 

avloppsanläggningen var i bruk och att inga åtgärder hade 

vidtagits. 
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Forts Au § 4 Dnr 2014:0231-8 
 

Kommunicering angående beslut om förbud med vite mot utsläpp 

av avloppsvatten gjordes 2017-01-09 med möjlighet för 

fastighetsägaren att yttra sig. Fastighetsägaren har yttrat sig den 27 

januari 2017.  Ingen ny information har tillförts som ändrar 

Kommunstyrelsens bedömning i ärendet. 

 

Skäl till beslut 
Enligt hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kap 2-3 §§ anges att alla 

som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig 

den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller 

åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och 

miljön mot skada eller olägenhet. Man ska även utföra de 

skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra 

eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa 

försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en 

verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön. Enligt 7 § samma kapitel gäller 

kraven i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla 

dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av 

skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med 

kostnaderna för sådana åtgärder. Krav ska dock alltid ställas om 

det behövs för att följa en miljökvalitetsnorm. 

 

Enligt 9 kap 1 och 2 §§ miljöbalken definieras utsläpp av 

avloppsvatten som miljöfarlig verksamhet och avloppsvatten som 

spillvatten eller annan flytande orenlighet. Enligt 7 § samma 

kapitel ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på 

något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön 

inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga 

avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

 

Olägenhet för människors hälsa definieras i 9 kap 3 § miljöbalken 

som en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning 

kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt 

tillfällig. 

 

Enligt 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd är det förbjudet att i vattenområde släppa ut 

avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om 

avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än 

slamavskiljning. 

 

 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum                     

Allmänna utskottet                                              2017-02-21      Sida 8 (53) 
 
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Shbk för utskick till berörda  

 

Forts Au § 4 Dnr 2014:0231-8 
 

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om det är uppenbart 

att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors 

hälsa eller miljön. Ett vattenområde definieras i 11 kap 2 § 

miljöbalken som ett område som täcks av vatten vid högsta 

förutsebara vattenstånd. 

 

Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet 

besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna 

balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats 

med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som 

behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas. 

 

Enligt 26 kap 14 § får en tillsynsmyndighet besluta om att 

förelägganden eller förbud får förenas med vite. 

 

Enligt Kommunstyrelsens uppgifter är er enskilda 

avloppsanläggning bristfällig. En slamavskiljares främsta uppgift 

är att separera partiklar från avloppsvattnet så att efterföljande 

rening inte slammar igen. Enligt Havs- och vattenmyndigheten ska 

en fungerande slamavskiljning avskilja runt 70-90 % av 

partiklarna i avloppsvattnet.  Havs- och vattenmyndigheten anger 

även i bilagan till sin handbok om enskilda avlopp att eftersom 

slamavskiljning endast är en förbehandling så ska slamavskiljning 

alltid följas av något behandlingssteg. Detta krävs för att ta hand 

om de näringsämnen, syreförbrukande ämnen och smittämnen som 

finns i avloppsvattnet. 

 

Eftersom trekammarbrunnen inte är tät och förmodligen för liten 

för att ta mot avloppsvatten från 2 hus samt ladugård, uppnås inte 

en tillräcklig avskiljning av partiklar. Eftersom efterföljande 

rening av avloppsvatten saknas, bedömer Kommunstyrelsen även 

att den efterföljande reningen inte är tillräcklig. För att minska 

risken för olägenhet för människors hälsa och miljön bedömer 

därför Kommunstyrelsen att avloppsanläggningen måste åtgärdas. 

 

Fastighetsägaren har haft två år på sig att åtgärda 

avloppsanläggningen. Då inga åtgärder har vidtagits anser 

Kommunstyrelsen att beslutet bedöms vara lämpligt att förena med 

ett vite om åttiotusen kronor för att säkerställa att beslut efterlevs.   

 

Information 
Detta beslut skickas även till inskrivningsmyndigheten för en 

notering i fastighetsregistret. 
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Forts Au § 4 Dnr 2014:0231-8 
 

Innan inrättande eller ändring av en avloppsanordning måste 

dock i regel en anmälan göras eller ansökan om tillstånd sökas 

och godkännande eller tillstånd från Kommunstyrelsen erhållas.  

 

För ytterligare information kontakta 

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö. 

 

 

Miljömål 
Detta ärende omfattar följande miljömål: 

·         Ingen övergödning 

·         God bebyggd miljö 

·         Levande sjöar och vattendrag 

·         Grundvatten av god kvalitet 

·         Hav i balans samt levande kust och skärgård 

 

 

Bilagor: 
Hur man överklagar 

Delgivningskvitto 

 

Kopia till: 
Inskrivningsmyndigheten 
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Au § 5  Dnr 2014/0431-9 
 
HERTSÅNGER 20:1- Beslut om förbud med vite mot 
utsläpp av WC-vatten 
 
Allmänna utskottets beslut: 
 
att enligt delegationspunkt M.10.4 besluta: 
 
Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning 

till 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808) förbjuder Kommunstyrelsen 

ägarna till fastigheten HERTSÅNGER 20:1,  att släppa ut WC-

vatten från den aktuella fastigheten som inte har genomgått av 

Kommunstyrelsen godkänd rening. Förbudet förenas med ett vite 

om åttiotusen 

(80 000) kronor.  Vitet utfaller den 31 oktober 2017 om 

anläggningen inte har åtgärdats innan dess. 

 

Lagstiftning 
 2 kap. 2-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808) 

 9 kap 1-3  och 7 §§ miljöbalken (1998:808) 

 26 kapitel 9 och 14§§ miljöbalken 

 

Bakgrund 
Samhällsbyggnadskontoret/Miljö besökte fastigheten 

HERTSÅNGER 20:1 den 14 augusti 2014 då det konstaterades att 

den för fastigheten enskilda avloppsanläggningen var bristfällig. 

Anläggningen består av en enkammarbrunn.  Högvattenmärken 

fanns i brunnen ca 50cm ovan utloppsröret. Efterföljande rening av 

avloppsvatten saknas. Avloppsanläggningen saknar tillstånd. 

 

Förbudet trädde i kraft den 31 oktober 2016. Den 3 november 

2016 genomfördes en uppföljande inspektion av 

avloppsanläggningen. Vid inspektion kunde konstateras att 

avloppsanläggningen var i bruk och att inga åtgärder hade 

vidtagits. 

 

Kommunicering angående beslut om förbud med vite mot utsläpp 

av WC-vatten gjordes 2017-01-09 med möjlighet för 

fastighetsägaren att yttra sig. Ingen yttrande har inkommit. 

 

Skäl till beslut 
Enligt hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kap 2-3 §§ anges att alla 

som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig 

den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller 

åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och 

miljön mot skada eller olägenhet.  
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Forts Au § 5 Dnr 2014/0431-9 
 

Man ska även utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar 

och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att 

förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden 

medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att 

en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön. Enligt 7 § samma kapitel gäller 

kraven i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla 

dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av 

skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med 

kostnaderna för sådana åtgärder. Krav ska dock alltid ställas om 

det behövs för att följa en miljökvalitetsnorm. 

 

Enligt 9 kap 1 och 2 §§ miljöbalken definieras utsläpp av 

avloppsvatten som miljöfarlig verksamhet och avloppsvatten som 

spillvatten eller annan flytande orenlighet. Enligt 7 § samma 

kapitel ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på 

något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön 

inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga 

avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

 

Olägenhet för människors hälsa definieras i 9 kap 3 § miljöbalken 

som en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning 

kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt 

tillfällig. 

 

Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet 

besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna 

balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats 

med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som 

behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas. 

 

Enligt 26 kap 14 § får en tillsynsmyndighet besluta om att 

förelägganden eller förbud får förenas med vite. 

 

Enligt Kommunstyrelsens uppgifter är er enskilda 

avloppsanläggning bristfällig. En slamavskiljares främsta uppgift 

är att separera partiklar från avloppsvattnet så att efterföljande 

rening inte slammar igen. Enligt Havs- och vattenmyndigheten ska 

en fungerande slamavskiljning avskilja runt 70-90 % av 

partiklarna i avloppsvattnet. Detta uppnås inte med en 

enkammarbrunn. Havs- och vattenmyndigheten anger även i 

bilagan till sin handbok om enskilda avlopp att eftersom 

slamavskiljning endast är en förbehandling så ska slamavskiljning 

alltid följas av något behandlingssteg.  
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Forts Au § 5 Dnr 2014/0431-9 
 

Detta krävs för att ta hand om de näringsämnen, syreförbrukande 

ämnen och smittämnen som finns i avloppsvattnet. 

 

I och med att slamavskiljaren endast består av en enkammarbrunn 

uppnås inte en tillräcklig avskiljning av partiklar. Eftersom 

efterrening av avloppsvatten saknas, bedömer Kommunstyrelsen 

även att den efterföljande reningen inte är tillräcklig. För att 

minska risken för olägenhet för människors hälsa och miljön 

bedömer därför Kommunstyrelsen att avloppsanläggningen måste 

åtgärdas. 

 

Fastighetsägaren har haft två år på sig att åtgärda 

avloppsanläggningen. Då inga åtgärder har vidtagits anser 

Kommunstyrelsen att beslutet bedöms vara lämpligt att förena med 

ett vite om åttiotusen kronor för att säkerställa att beslut efterlevs.   

 

Information 
Detta beslut skickas även till inskrivningsmyndigheten för en 

notering i fastighetsregistret. 

 

Innan inrättande eller ändring av en avloppsanordning måste 

dock i regel en anmälan göras eller ansökan om tillstånd sökas 

och godkännande eller tillstånd från Kommunstyrelsen 

erhållas. För ytterligare information kontakta 

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö. 

 

 

Miljömål 
Detta ärende omfattar följande miljömål: 

·         Ingen övergödning 

·         God bebyggd miljö 

·         Levande sjöar och vattendrag 

·         Grundvatten av god kvalitet 

·         Hav i balans samt levande kust och skärgård 

 

 

Bilagor: 
Hur man överklagar 

Delgivningskvitto 

 

Kopia till: 
Inskrivningsmyndigheten 
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Au § 6   Dnr 2014/0387-9 
 
HERTSÅNGER 21:2- Beslut om förbud mot med vite mot 
utsläpp av avloppsvatten 
 

Allmänna utskottets beslut: 
 

att enligt delegationspunkt M.10.4 besluta: 
 
Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning 

till 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808) 12 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förbjuder 

Kommunstyrelsen ägaren till fastigheten HERTSÅNGER 21:2, att 

släppa ut avloppsvatten från den aktuella fastigheten som inte har 

genomgått av Kommunstyrelsen godkänd rening. Förbudet förenas 

med ett vite om åttiotusen (80 000) kronor.  Vitet utfaller den 31 

oktober 2017 om anläggningen inte har åtgärdats innan dess. 

 

Lagstiftning 
 2 kap. 2-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808) 

 9 kap 1-3  och 7 §§ miljöbalken (1998:808) 

 11 kap 2 § miljöbalken (1998:808) 

 12 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd 

 26 kapitel 9 och 14§§ miljöbalken 

 

Bakgrund 
Samhällsbyggnadskontoret/Miljö besökte fastigheten 

HERTSÅNGER 21:2 den 19 augusti 2014 då det konstaterades att 

den för fastigheten enskilda avloppsanläggningen var bristfällig. 

Slamavskiljaren bestod av en trekammarbrunn och 

fördelningsbrunn för WC-och BDT-vatten, samt av en 

enkammarbrunn för köksavlopp. Det brister som observerades var 

att det var lite slam i alla kamrarna i trekammarbrunnen och även 

lite i fördelningsbrunnen samt att efterföljande rening av 

avloppsvattnet saknas.  Från slamavskiljaren ledds avloppsvatten 

direkt på närliggande dike som var vattenförande vid inspektion. 

Avloppsanläggningen saknar tillstånd. 

 

Förbudet trädde i kraft den 31 oktober 2016. Den 3 november 

2016 genomfördes en uppföljande inspektion av 

avloppsanläggningen. Vid inspektion kunde konstateras att 

avloppsanläggningen var i bruk och att inga åtgärder hade 

vidtagits. 

 

 

 

Forts Au § 6  Dnr 2014/0387-9 
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Kommunicering angående beslut om förbud med vite mot utsläpp 

av avloppsvatten gjordes 2017-01-09 med möjlighet för 

fastighetsägaren att yttra sig. Inget yttrande har inkommit. 

 

Skäl till beslut 
Enligt hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kap 2-3 §§ anges att alla 

som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig 

den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller 

åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och 

miljön mot skada eller olägenhet. Man ska även utföra de 

skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra 

eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa 

försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en 

verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön. Enligt 7 § samma kapitel gäller 

kraven i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla 

dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av 

skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med 

kostnaderna för sådana åtgärder. Krav ska dock alltid ställas om 

det behövs för att följa en miljökvalitetsnorm. 

 

Enligt 9 kap 1 och 2 §§ miljöbalken definieras utsläpp av 

avloppsvatten som miljöfarlig verksamhet och avloppsvatten som 

spillvatten eller annan flytande orenlighet. Enligt 7 § samma 

kapitel ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på 

något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön 

inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga 

avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

 

Olägenhet för människors hälsa definieras i 9 kap 3 § miljöbalken 

som en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning 

kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt 

tillfällig. 

 

Enligt 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd är det förbjudet att i vattenområde släppa ut 

avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om 

avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än 

slamavskiljning. 

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om det är uppenbart 

att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors 

hälsa eller miljön. Ett vattenområde definieras i 11 kap 2 § 

miljöbalken som ett område som täcks av vatten vid högsta 

förutsebara vattenstånd. 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum                     

Allmänna utskottet                                              2017-02-21      Sida 15 (53) 
 
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Shbk för utskick till berörda  

 

Forts Au § 6  Dnr 2014/0387-9 
 

Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet 

besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna 

balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats 

med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som 

behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas. 

 

Enligt 26 kap 14 § får en tillsynsmyndighet besluta om att 

förelägganden eller förbud får förenas med vite. 

 

Enligt Kommunstyrelsens uppgifter är er enskilda 

avloppsanläggning bristfällig. Förekomsten av slam i alla kamrar 

kan antingen bero på att slamavskiljningen inte fungerar som den 

ska eller att vattnet i brunnen samt slammet tidvis går över 

skiljeväggarna. Högt vatten i slamavskiljaren kan i sin tur bero på 

hög belastning eller att vatten vid hög grundvattennivå läcker in 

via spridningsledningarna eller via eventuella otätheter i 

slamavskiljaren. Om grundvatten läcker in via 

spridningsledningarna ligger infiltrationsbädden för lågt. Minst en 

meter mellan spridningsledningarna och högsta grundvattennivå är 

ett allmänt vedertaget skyddsavstånd. 

 

Eftersom avloppsvattnet leds via utloppsrör direkt på dike, sker det 

ingen efterföljande rening av avloppsvatten och därför bedömer 

Kommunstyrelsen att den efterföljande reningen inte är tillräcklig. 

För att minska risken för olägenhet för människors hälsa och 

miljön bedömer därför Kommunstyrelsen att avloppsanläggningen 

måste åtgärdas. 

 

Fastighetsägaren har haft två år på sig att åtgärda 

avloppsanläggningen. Då inga åtgärder har vidtagits anser 

Kommunstyrelsen att beslutet bedöms vara lämpligt att förena med 

ett vite om åttiotusen kronor för att säkerställa att beslut efterlevs.   

 

Information 
Detta beslut skickas även till inskrivningsmyndigheten för en 

notering i fastighetsregistret. 

 

Innan inrättande eller ändring av en avloppsanordning måste 

dock i regel en anmälan göras eller ansökan om tillstånd sökas 

och godkännande eller tillstånd från Kommunstyrelsen 

erhållas. För ytterligare information kontakta  

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö. 
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Forts Au § 6  Dnr 2014/0387-9 
 

Miljömål 
Detta ärende omfattar följande miljömål: 

·         Ingen övergödning 

·         God bebyggd miljö 

·         Levande sjöar och vattendrag 

·         Grundvatten av god kvalitet 

·         Hav i balans samt levande kust och skärgård 

 

 

 

Bilagor: 
Hur man överklagar 

Delgivningskvitto 

 

 

Kopia till: 
Inskrivningsmyndigheten 
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Au § 7   Dnr 2014/0191-8 
 
HERTSÅNGER 6:3- Beslut om förbud med vite mot 
utsläpp av WC-vatten 
 
Allmänna utskottets beslut: 

 
att enligt delegationspunkt M.10.4 besluta: 
 

Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning 

till 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808) förbjuder Kommunstyrelsen 

ägaren till fastigheten HERTSÅNGER 6:3, att släppa ut WC-

vatten från den aktuella fastigheten som inte har genomgått av 

Kommunstyrelsen godkänd rening. Förbudet förenas med ett vite 

om åttiotusen  

(80 000) kronor.  Vitet utfaller den 31 oktober 2017 om 

anläggningen inte har åtgärdats innan dess.  

 

Lagstiftning 
 2 kap. 2-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808) 

 9 kap 1-3  och 7 §§ miljöbalken (1998:808) 

 26 kapitel 9 och 14§§ miljöbalken 

 

Bakgrund 
Samhällsbyggnadskontoret/Miljö besökte fastigheten 

HERTSÅNGER 6:3 den 14 augusti 2014 då det konstaterades att 

den för fastigheten enskilda avloppsanläggningen var bristfällig. 

Avloppsanläggningen bestod av 2st enkammarbrunnar. Från 

slamavskiljaren leddes avloppsvattnet via infiltrationsrör på 

marken dvs. det finns ingen anordnat bädd för efterrening av 

avloppsvattnet. Avloppsanläggningen saknar tillstånd. 

 

Förbudet trädde i kraft den 31 oktober 2016. Den 3 november 

2016 genomfördes en uppföljande inspektion av 

avloppsanläggningen. Vid inspektion kunde konstateras att 

avloppsanläggningen var i bruk och att inga åtgärder hade 

vidtagits. 

 

Kommunicering angående beslut om förbud med vite mot utsläpp 

av WC-vatten gjordes 2017-01-09 med möjlighet för 

fastighetsägaren att yttra sig. Ingen yttrande har inkommit.  

 

Skäl till beslut 
Enligt hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kap 2-3 §§ anges att alla 

som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig 

den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller 

åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och 

miljön mot skada eller olägenhet.  
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Forts Au § 7  Dnr 2014/0191-8 
 

Man ska även utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar 

och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att 

förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden 

medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta 

att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet 

för människors hälsa eller miljön. Enligt 7 § samma kapitel gäller 

kraven i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla 

dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av 

skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med 

kostnaderna för sådana åtgärder. Krav ska dock alltid ställas om 

det behövs för att följa en miljökvalitetsnorm. 

 

Enligt 9 kap 1 och 2 §§ miljöbalken definieras utsläpp av 

avloppsvatten som miljöfarlig verksamhet och avloppsvatten som 

spillvatten eller annan flytande orenlighet. Enligt 7 § samma 

kapitel ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på 

något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön 

inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga 

avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

 

Olägenhet för människors hälsa definieras i 9 kap 3 § miljöbalken 

som en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning 

kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt 

tillfällig. 

 

Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet 

besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna 

balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats 

med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad 

som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas. 

Enligt 26 kap 14 § får en tillsynsmyndighet besluta om att 

förelägganden eller förbud får förenas med vite. 

Enligt Kommunstyrelsens uppgifter är er enskilda 

avloppsanläggning bristfällig. En slamavskiljares främsta uppgift 

är att separera partiklar från avloppsvattnet så att efterföljande 

rening inte slammar igen. Enligt Havs- och vattenmyndigheten 

ska en fungerande slamavskiljning avskilja runt 70-90 % av 

partiklarna i avloppsvattnet. Detta uppnås inte med en 

enkammarbrunn. Havs- och vattenmyndigheten anger även i 

bilagan till sin handbok om enskilda avlopp att eftersom 

slamavskiljning endast är en förbehandling så ska slamavskiljning 

alltid följas av något behandlingssteg. Detta krävs för att ta hand 

om de näringsämnen, syreförbrukande ämnen och smittämnen 

som finns i avloppsvattnet. 
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Forts Au § 7  Dnr 2014/0191-8 
 

I och med att slamavskiljaren endast består av 2 st 

enkammarbrunnar uppnås inte en tillräcklig avskiljning av 

partiklar. Eftersom avloppsvattnet leds via infiltrationsrör direkt 

på marken, sker det ingen efterföljande rening av avloppsvatten 

och därför bedömer Kommunstyrelsen även att den efterföljande 

reningen inte är tillräcklig. För att minska risken för olägenhet för 

människors hälsa och miljön bedömer därför Kommunstyrelsen 

att avloppsanläggningen måste åtgärdas. 

 

Fastighetsägaren har haft två år på sig att åtgärda 

avloppsanläggningen. Då inga åtgärder har vidtagits anser 

Kommunstyrelsen att beslutet bedöms vara lämpligt att förena 

med ett vite om åttiotusen kronor för att säkerställa att beslut 

efterlevs.   

 

Information 
Detta beslut skickas även till inskrivningsmyndigheten för en 

notering i fastighetsregistret. 

 

Innan inrättande eller ändring av en avloppsanordning måste 

dock i regel en anmälan göras eller ansökan om tillstånd sökas 

och godkännande eller tillstånd från Kommunstyrelsen 

erhållas. För ytterligare information kontakta 

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö. 
 

Miljömål 
Detta ärende omfattar följande miljömål: 

·         Ingen övergödning 

·         God bebyggd miljö 

·         Levande sjöar och vattendrag 

·         Grundvatten av god kvalitet 

·         Hav i balans samt levande kust och skärgård 

 

 

 

Bilagor: 

Hur man överklagar 

Delgivningskvitto 

 

Kopia till: 

Inskrivningsmyndigheten 
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Au § 8   Dnr 9017/29.109 
 
Information om tillsynsavgift för inventering av enskilda 
avlopp 
 

Samhällsbyggnadskontoret/miljö vill informera om att en 

tillsynsavgift för inventering av enskilda avlopp hädanefter 

kommer att tas ut enligt gällande taxa, som är 740 kr/timme. 

 

Inventeringsprocessen är omfattande och innefattar förutom själva 

inventeringen, förarbete där handlingar från arkivet ska letas fram, 

göra utskick med information och enkäter, informationskvällar, 

sammanställa information, skrivelser och författning av 

delegationsbeslut. 

 

Om ett förbud om att släppa ut avloppsvatten inte följs kommer en 

uppföljande inspektion samt ytterligare handläggning att behöva 

genomföras. Även för detta kommer en handläggningsavgift tas ut. 

 

Detta är för er kännedom då det kan inkomma frågor kring 

handläggningsavgiften. 

 
Allmänna utskottets beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
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Au § 9   Dnr 9017/32.109 
 
Fastställande av tillsynsplaner för Robertsfors 
kommuns tillsyn enligt Tobakslagen (1993:581) och 
Alkohollagen (2010:1622) 
 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadskontoret/Miljö har tagit fram tillsynsplaner för 

arbetet med tillsyn enligt Tobakslagen och Alkohollagen. 

Tillsynsplanerna bör fastställas av myndigheten.  

 

Ärendet 
Ansvaret för tillsyn enligt Tobakslagen och Alkohollagen ligger i 

Robertsfors kommun på Kommunstyrelsen och Jävsnämnden. Det 

är Samhällsbyggnadskontoret/Miljö som utför tillsynen. 

 

I de framtagna tillsynsplanerna finns en beskrivning av ansvaret 

inom områdena och det planerade arbetet under 2017. 

 

Tillsynsplanerna ska fastställas av Kommunstyrelsen samt 

 Jävsnämnden. Kommunstyrelsen har delegerat till Allmänna 

utskottet att fatta beslut i ärendet. 

 

Beslutsunderlag 
Tillsyn enligt Tobakslag (1993:581) – Tillsynsplan 2017 

Tillsyn enligt Alkohollagen (2010:1622) - Tillsynsplan 2017 

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen:   

 

 att fastställa Tillsyn enligt Tobakslag (1993:581) – 

Tillsynsplan 2017 

 

 att fastställa Tillsyn enligt Alkohollagen (2010:1622) - 

Tillsynsplan 2017 
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Au § 10   Dnr 9017/30.109 
 
Uppföljning av livsmedelskontroll 2016 
 

Utförd livsmedelskontroll för 2016 redovisas i enlighet med 

kontrollplanen. 

 

Underlag 
Uppföljning livsmedelskontroll 2016 

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

uppföljningen av livsmedelskontrollen för år 2016. 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum                     

Allmänna utskottet                                              2017-02-21      Sida 23 (53) 
 
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

      

 

Au § 11   Dnr 9017/31.109 
 
Uppföljning- Tillsyn enligt Tobakslag (1993:581) 
 

Enligt tillsynsplanen för tillsyn enligt tobakslagen skulle samtliga 

försäljningsställen av tobaksvaror inspekteras under 2016. Detta 

har inte gjorts. 

 

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö har haft kontakt med polisen och 

gemensamma inspektioner kommer att genomföras under 2017. 

 

Tillsyn av rökfria miljöer har utförts på 2 skolor och 9 förskolor. 

 

Länsstyrelsen gjorde hösten 2016 en revision av Robertsfors 

kommuns arbete med tillsyn enligt tobaks- och alkohollagen. 

Någon rapport med resultat av revisionen har ännu inte kommit. 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Informationen läggs till handlingarna. 
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Au § 12   Dnr 9017/18.109 
 
Uppföljning av genomförd planerad tillsyn 2016 – 
Kommunstyrelsen 
 

Uppföljning av genomförd planerad tillsyn redovisas varje år till 

kommunstyrelsen. 

 

Den planerade tillsynen för 2016 är utförd enligt tillsynsplan. 

 

Se bilaga. 

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
 

Allmänna utskottet godkänner redovisningen och överlämnar den 

till kommunstyrelsen. 
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Au § 13   Dnr 2016/B0174 
 

Tillägg till tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende 
strandskydd, LIS 
 

Samhällsbyggnadskontoret har arbetat fram ett tillägg till 

översiktsplanen och till befintlig LIS-plan (landsbygdsutveckling i 

strandnära läge). I tillägget har befintliga avstyckade men inte 

bebyggda tomter inom strandskyddsområdet lämplighetsprövats 

för att kunna ingå i befintlig LIS-plan som antogs 2013-06-19. 

Bilaga  

 

Det tematiska tillägget till översiktsplanen har varit ute på samråd 

2016-07-06 t o m 2016-08-12. Ett yttrande från Länsstyrelsen har 

inkommit. I yttrandet framförs att kommunen pekat ut för små 

områden och att det behöver tas ett helhetsgrepp kring varje 

befintlig avstyckad tomt och utreda ett större område runt omkring 

tomterna. Tyréns har därför, efter beslut i AU 2016-10-18, tagit 

fram ett förslag till tillägg, bilaga. 

 

Nästa steg i översiktsplaneplanprocessen är utställning och 

granskning. Förslaget ska, enligt plan- och bygglagen (PBL) 3 kap 

12 §, ställas ut under minst 2 månader. Utställningen ska kungöras 

i enlighet med PBL 3 kap 13 §. 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Allmänna utskottet beslutar, enligt delegation från 

kommunstyrelsen punkt B1.1, att godkänna upprättat tillägg till 

tematiskt tillägg till översiktsplanen för utställning och granskning. 

Granskningstiden ska vara 2 månader. 
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Au § 14   Dnr 2017/B0024 
 
Detaljplaner Ånäset 
Upphävande av del av två detaljplaner inför 
ombyggnation av E4 
 

Trafikverket har begärt att kommunen ska upphäva delar av två 

detaljplaner i Ånäset som kommer att beröras av vägplanen för 

ombyggnad av E4.  

 

Det gäller detaljplan P1981/8 –stadsplan för del av den södra delen 

av Ånäsets samhälle och P92/1 – detaljplan för del av Ånäset 

16:12 m fl fastigheter. 

 

P1981/8 berörs till följd av en ny korsning mot Skolgatan och 

P92/1 berörs av nytt vägområde, ny bro över Kålabodaån och ny 

gång- och cykelbana med GC-port under E4. Bilaga  

 

Allmänna utskottet har tidigare, 2016-10-18 § 105, yttrat sig i 

frågan till Trafikverket. 

 

Samhällsbyggnadskontoret har begärt in offerter från 

plankonsulter för framtagande av planhandlingar för upphävande. 

 

Ett upphävande av delar av en detaljplan följer samma processteg 

som ett antagande, men det är möjligt att hoppa över 

granskningsskedet om inga synpunkter kommer in under samrådet. 

 

Allmänna utskottets beslut 
 
Allmänna utskottet beslutar, enligt delegation från 

kommunstyrelsen punkt B1.1, att ge ett positivt planbesked för 

upphävandet av de delar av detaljplanerna P1981/8 och P92/1 som 

berörs av vägplanen. 

 

Allmänna utskottet beslutar att uppdra åt samhällsbyggnads-

kontoret att ta fram erforderliga planhandlingar för ett upphävande. 
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Au § 15   Dnr 2016/B0299 
 
Sikeå 5:79 
Ansökan om planbesked 
 

Ansökan avser planbesked för att tillskapa fler tomter för 

bostadsbebyggelse. Förslaget innebär att ca 16 nya tomter kan 

avstyckas i anslutning till befintlig fritidshusbebyggelse i 

Ulldalsviken, Sikeå hamn. Bilaga. Bebyggelsen ska bestå av 

friliggande bostadshus med erforderliga komplementbyggnader. 

Området saknar idag detaljplan. 

Inom delar av föreslaget planområde råder strandskydd enligt 

miljöbalken (MB) 7 kap §§ 13-14. 

 

Stadsarkitekten har i bifogat yttrande lämnat sina synpunkter i 

ärendet. Bilaga. 

Hon bedömer att strandskyddet bör kunna upphävas inom en 

detaljplan om nya tomter placeras i andra led bakom redan 

ianspråktagna tomter, dock anses inte vägar vara tillräckligt 

avskiljande för att strandskyddet ska kunna upphävas. Vidare 

anser hon att befintliga tomter inom området också bör ingå i en 

detaljplan så att gemensamma frågor som VA, vägar m m kan 

lösas samlat. 

 

Tomterna som föreslås i anslutning till Må-bra-byn bör anpassas 

till den detaljplanen, något som ska utredas i planprocessen. Viss 

tveksamhet råder inför den långsmala tomten i nordost (2176 

kvm). Där bör förutsättningarna utredas på plats. 

Exploatören åtar sig att utföra alla åtgärder som krävs för 

detaljplanens genomförande, såsom vägar, ledningar etc. Ett 

planavtal ska upprättas mellan kommunen och exploatören. 

 

Allmänna utskottets beslut 
 
Allmänna utskottet beslutar, enligt delegation från 

kommunstyrelsen punkt B1.1, att ge ett positivt planbesked för att 

upprätta detaljplan för del av fastigheten Sikeå 5:79. Detaljplanen 

kan medge upp till 16 nyskapade tomter. Stadsarkitektens yttrande 

ska beaktas i planprocessen. 

 

Beslutet innebär ingen garanti för att detaljplanen kommer att 

antas och vinna laga kraft. 

 

Sökande bekostar och ombesörjer framtagandet av detaljplanen. 
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Au §16   Dnr 2016/B0344 
 
Nybyn 50:5 
Ansökan om bygglov för plank 
 

Ansökan avser bygglov för ett plank placerat i tomtgränsen på 

fastigheten Nybyn 50:5. Planket planeras på norra och östra sidan 

av tomten. Mot kommunens lekpark planeras ett 1,5 meter högt 

plank, ca 40 meter långt och mot fastigheten Nybyn 50:2 planeras 

ett 2,2 meter högt plank, ca 25 meter långt. 

 

Stadsarkitekten har yttrat sig över åtgärden i bifogat yttrande. 

Bilaga. 

 

Samhällsbyggnadskontoret bedömer att åtgärden strider mot 

gällande detaljplan avseende byggande i förgårdsmark. Åtgärden 

kan innebära att centrala Ånäset och den kommunala lekparken i 

hörnet Brogatan/Kyrkogatan inte upplevs lika luftig och trygg om 

ett högt plank enligt förslaget uppförs. Fastigheten kommer att 

starkt avvika från den byggnadstradition som finns på platsen. I 

tätbebyggda områden bör plank endast uppföras om det finns 

bullerproblematik, vilket det inte gör här. Plank kan uppföras i 

anslutning till en skyddad uteplats men då maximalt sträcka sig 

3,6 meter ut från bostadshuset. Aktuell byggnad är inte 

detaljplanerad för bostäder på bottenvåningen varför detta inte 

bedöms vara tillämpligt.  

 

Ett staket som är max 1,2 meter högt och som i konstruktionen 

innehåller minst 50 % luft kräver inget bygglov och passar bättre 

in i miljön. Om staketet placeras i tomtgränsen krävs berörda 

grannars medgivande. Lämnas inget medgivande kan staketet 

placeras minst 0,5 meter in på tomten så att staketet kan 

underhållas utan att grannens mark behöver beträdas. 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Allmänna utskottet beslutar, med stöd av delegation från 

kommunstyrelsen punkt B 1.1, att avslå ansökan om bygglov för 

plank eftersom åtgärden strider mot gällande detaljplan och 

byggnadstraditionen på platsen. 

 

Detta beslut kan överklagas genom besvär. 
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Au § 17   Dnr 2017/B0025 
 
Gumboda 9:28           
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av 
gäststuga 
 

Ansökan avser nybyggnad av en gäststuga om ca 40 kvm på en 

befintlig fritidshustomt. Fastigheten är sedan tidigare bebyggd med 

en huvudbyggnad och ett antal komplementbyggnader. Föreslagen 

gäststuga kommer att placeras på den del av fastigheten som ligger 

längst från stranden. De befintliga byggnaderna på tomten är 

placerade närmare vattnet. 

 

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

14. Eftersom byggnationen inte kommer att ske inom 15 meter 

från huvudbyggnaden kan inte länsstyrelsens generella 

avgränsningsregler för strandskyddet tillämpas. 

 

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 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 § 18  Dnr 9017/40.109 
 
Förslag till nya generella föreskrifter och villkor 
(riktlinjer) för kommunal färdtjänst 
 

Samhällsbyggnadskontoret har arbetat fram ett förslag till nya 

generella föreskrifter och villkor (riktlinjer) för kommunal 

färdtjänst. Se bilaga. 

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
 

Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna  

förslag till generella föreskrifter och villkor (riktlinjer) för 

kommunal färdtjänst. 
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Au § 19   Dnr 9017/28.109 
 
Godkännande av samrådshandling och process för 
samråd ny Översiktsplan Robertsfors kommun 
 

Var kommun ska upprätta en översiktsplan (ÖP) som omfattar hela 

kommunens geografiska yta. Framtagen och bifogad handling är 

ett förslag till samrådshandling, utarbetad under 2015 och 2017.  

Bilaga. 

 

ÖP redovisar allmänna intressen samt miljö. och riskfaktorer som 

ska tas hänsyn till vid beslut om hur kommunens mark ska 

användas. Plan och bygglagens 3 kapitel reglerar hur 

översiktsplanen ska genomföras. 

 

Övergripande syftet med en översiktsplan är att skapa 

förutsättningar för långsiktiga och hållbara lösningar för 

Robertsfors kommun utifrån en helhetssyn på ekonomiska, sociala 

och ekonomiska faktorer. Att skapa en kommun som är tillgänglig, 

trygg och öppen med förtätning och förnyelse av befintliga 

områden som en viktig del i det arbetet. 

 

Målbilden för Robertsfors kommun i ÖP för 2030 belyses utifrån 

fyra huvudaspekter; Infrastruktur, Attraktivt boende, Näringsliv 

och handel och God livsmiljö . De beskriver alla de framtida 

ställningstaganden som Robertsfors kommun bör arbeta utifrån. 

Målbilderna med tillhörande ställningstaganden och 

rekommendationer är framtagna av en tjänstemannagrupp i 

samarbete med allmänna utskottet som beredningsgrupp. 

Översiktsplanen för Robertsfors kommun bygger på en 

sammanvägning av mark- och vattenanvändningen som beskrivs i 

temadelarna och ställningstaganden förtydligas även med ett 

kartmaterial för pedagogiskt syfte. 

 

Förslag samrådsprocess- Tyck om Robertsfors kommun 

 

Dialogen om den nya översiktsplanen är viktig såväl för 

framtagande som implementering vilket för att olika forum bör 

användas för dialog. I Robertsfors kommun används följande 

huvudformer för samråd: 

 

 Hushållsutskick under rubriken Tyck om Robertsfors 

kommun mars 2017, med hänvisning till hur man kan vara 

med och forma ÖP.   

 hela förslaget i utskriven version tillgänglig vid 

kommunens bibliotek mars månad samt vid 

kommunkontoret. 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfU0FQcGNsbUhzN3c/view?usp=sharing
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 Forum via kommunens hemsida/facebook kring förslaget 

öppen mars/april månad, där finns allt material tillgängligt 

och möjlighet att lämna synpunkter. 

 Fyra kvällsforum (Norr, Väst, Öst, Syd) med muntlig 

presentation av förslaget samt möjlighet att lämna 

synpunkter mars månad. 

 Förslaget till ÖP ska även finnas för samråd till våra 

kommunala råd; ungdomsrådet, pensionärsrådet, 

funktionshindersrådet, folkhälsorådet och föreningsrådet. 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att fastställa 

föreslagen samrådshandling och föreslagen samrådsprocess och att 

samråd kring handlingen sker i mars och april månad med 

återrapport till allmänna utskottet den 11 april. 
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Au § 20   Dnr 9017/04.109 
 
Ny samverkansform mellan Umeå, Robertsfors och 
Vindelns kommuner inom räddningstjänstens 
ansvarsområde 
 
Ärendebeskrivning 
Umeå, Robertsfors och Vindelns kommuner har gemensamt 

undersökt förutsättningarna för en ny samverkansform mellan 

kommunerna inom räddningstjänstens verksamhetsområde. 

Utredningen redovisar ett förslag till att bilda en gemensam nämnd 

för de tre kommunernas inom räddningstjänsternas 

verksamhetsområden. 

 

Mellan kommunerna finns en upparbetad avtalssamverkan sedan 

början av 90-talet. Samarbetsklimatet mellan kommunerna är gott 

och den gränslösa samverkan i Umeåregionen fungerar bra. Det 

finns dock administrativa utmaningar i att koordinera 

administration och resursanvändning på ett optimalt sätt. 

 

Beslutsunderlag 

Förstudie kring förutsättningarna för en ny samverkansform 

mellan kommunerna Umeå, Robertsfors och Vindeln inom 

räddningstjänstens ansvarsområde.  

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Att föreslå Kommunstyrelsen att uppdra till kommunchefen att 

upprätta förslag till samverkansavtal och reglemente för en 

gemensam nämnd med Umeå och Vindelns kommuner inom 

brandförsvar och säkerhets verksamhetsområde. 

 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfWDlfLVQ4ZkRQbFU/view?usp=sharing
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Au § 21   Dnr 9017/14.109 
 
Räddningstjänstens Prislista och Taxa 2017 
 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har tidigare fastställt taxa och prislista och 

därvid uppdragit till kommunstyrelsen att besluta om årliga 

prisjusteringar. 

 

Prislista för främmande tjänster äger huvudsakligen tillämpning 

när räddningsinsatser är avslutade men räddningstjänsten utför 

efterbevakning eller lämnar kvar materiel på olycksplatsen för 

ägarens behov av efterbevakning samt kostnader i samband med 

automatiska brandlarm. 

 

Taxa för tillsyn och tillstånd äger tillämpning för kommunens 

uppdrag att pröva tillstånd eller utöva tillsyn enligt nämnda 

lagstiftningar. Uppgifterna utförs av Umeå kommun enligt avtal 

 men kommunen beslutar om kommunens taxor som ska tillämpas. 

 

Priserna har senast justerats 2015 och därför höjs priserna med 

4,5% för personalkostnader och övriga priser höjs med 1,27%. 

Personalkostnader justeras med AKI och övriga priser justeras 

med KPI, för 18-månaders perioden 2015-2016. 

 

Bilagor 
-Prislista för Främmande tjänster 

-Taxa för tillståndshandläggning och tillsyn enligt Lag (SFS 

2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara (LBE) samt tillsyn 

enligt Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor. 

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
 

Allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta: 

 

Att fastställa justerade belopp i prislista för Främmande tjänster 

samt Taxa för tillståndshandläggning och tillsyn enligt Lag (SFS 

2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara (LBE) samt tillsyn 

enligt Lag (SFS 2003:778)om skydd mot olyckor 2014 
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Au § 22   Dnr 9017/23.109 
 
Finansiering tjänst som Bostadsförsörjningsstrateg 
 

Rekrytering har inletts för att i linje med fastställd 

Bostadsförsörjningsstrategi med handlingsplan, anställa en 

Bostadsstrateg. Beräknad kostnad för 2017 är 380 000 SEK inkl 

sociala avgifter.  

 

Då budgetmedel inte avsatts för tjänsten under 2017 föreslås 

tjänsten finansieras genom intäktsutrymme från 

bygglovsverksamhet samt överskott till följd av 

inventarieförsäljning i verksamheten. 

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna att 

intäktsmedel från avgifter och inventarieförsäljning nyttjas som 

finansiering av Bostadsstrateg.  
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Au § 23   Dnr 9017/24.109 
 
Möjlig kameraövervakning väntsalar för buss i 
kommunen 
 

I dagsläget finns väntrum i Bygdeå, Robertsfors och Ånäset. De 

senaste åren har återkommande skadegörelse skett av de 

busskurer/väntrum som finns i kommunen. Extra städningar och 

renoveringar har kostat kommunen tusentals kronor.  

 

Återkommande kontaktas kommunen av medborgare som 

upplever en otrygghet och obehag då väntrummen inte bara 

vandaliseras utan även att personer som inte är bussresenärer 

uppehåller sig i väntrummet.  

 

Samhällsbyggnadskontoret har bland annat infört tidsstyrda lås för 

att minska de upplevda problemen med obehöriga i lokalen samt 

minska risken för skadegörelse. Trots detta har skadegörelse och 

den otrygghet som upplevs fortgått. Förslag lämnas därför att 

komplettera med kameraövervakning inne och just utanför lokalen 

för att ytterligare minska riskerna.  

 

Kameraövervakning som innebär att kameror riktas mot en plats 

dit allmänheten har tillträde kräver tillstånd från Länsstyrelsen. 

Om det är en butik, bank, post, parkeringshus eller 

tunnelbanestation som ska övervakas räcker det med en anmälan 

till länsstyrelsen.   

Man behöver inget tillstånd för att övervaka slutna områden inom 

företag, industriprocesser, rum i hemmet och liknande. Det 

avgörande är att allmänheten har tillträde till platsen. 

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att ge 

kommunchefen uppdraget att göra en ansökan om tillstånd att sätta 

upp övervakningskameror i och vid väntrum för buss i Bygdeå, 

Robertsfors och Ånäset.  
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Au § 24   Dnr 9017/25.109 
 
Landsbygdskommitténs slutbetänkande  
 

- En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder - en historisk 

möjlighet att skapa ett starkare samhällskontrakt (SOU 2017:1). 

I juni 2015 tillsatte regeringen en Parlamentarisk 

Landsbygdskommitté med uppdrag att ta fram en sammanhållen 

politik för Sveriges landsbygder. Parlamentariska 

landsbygdskommittén har överlämnat sitt slutbetänkande För 

Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar 

tillväxt och välfärd (SOU 2017:1) till landsbygdsminister Sven-

Erik Bucht.  

 

Kommitténs slutbetänkande i korthet finns i en särskild skrift på; 

http://www.sou.gov.se/wpcontent/uploads/2017/01/Pressmeddelan

de_slutbet%C3%A4nkande.pdf   

 

På kommitténs webbplats finns också länken till slutbetänkandet 

och annat underlagsmaterial.  

 

Kommittén har lämna 75 förslag för Sveriges landsbygder. 

Slutbetänkandets förslag är övergripande, och berör bland annat 

näringslivspolitiken, högre utbildning och kompetensförsörjning, 

bredband och transporter, kommersiell service och välfärd, statens 

närvaro i landsbygderna samt civilsamhällesfrågor. Region 

Västerbotten förbereder ett remissvar på den parlamentariska 

landsbygdskommitténs slutbetänkande. Vid Arbetsutskottets möte 

den 16/2 diskuteras förslag till huvudsakliga punkter i deras 

yttrande, och den 2/3 fastställer förbundsstyrelsen ett färdigt 

remissvar. Deadline för remissvar är satt med kort tidsfrist: den 

22/3. Bland kommunerna i vårt län är det kommunerna i Region 8 

som är remissinstanser.    

 

Allmänna utskottes beslut 
 

Allmänna utskottet har tagit del av landsbygdskommitténs 

betänkande och föreslår att Robertsfors kommun inte inlämnar 

enskilt svar på detta, men ger kommunchef i uppdrag att finnas 

med i tjänstemannaberedningen av Region Västerbottens svar.  

 

Bilaga: Översikt Landsbygdskommitténs slutbetänkande 
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Au § 25 Dnr 9017/27.109 
 
Ny organisation av verksamheten inom EKB 
 

Ärendebeskrivning  
Under 2016 har mottagandet av ensamkommande barn minskat till 

följd av nya gränskontroller samt att migrationsverket sagt upp alla 

avtal med kommunerna avseende mottagandet av 

ensamkommande barn. Fördelning sker utifrån en för varje 

kommun bestämd kvot av de ensamkommande barn som kommer 

till landet. Prognosen utifrån detta för Robertsfors kommun 2-3 

ungdomar per år. Som en följd av detta finns ett behov av att 

omorganisera verksamheten inom EKB. 

Beslutsunderlag 
PM Ny organisation av verksamheten inom EKB 

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
 

Allmänna utskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 

avveckla HVB Tellus från och med 2017-05-01. 
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Au § 26   Dnr 2016/B0342 
 

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 
 

Ärende 
Boende på fastighet Jomark 1:18 har ansökt om 

bostadsanpassningsbidrag och kostnaden för sökta åtgärder beräknas 

uppgå till över 200 000 kr, diarienummer: 2016/B0342. 

 

I enlighet med lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag 2§ 

svarar kommunen för att bidrag lämnas till anpassning och 

återställning av bostäder enligt bestämmelserna i denna lag. 

Byggnadsinspektör samt miljöinspektör har behörighet att besluta i 

ärenden upp till 200 000 kr. 

 

Enligt 9 § lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 1992:1574) 

lämnas bidrag till kostnadskrävande åtgärder vid köp eller byte av 

bostad endast om det finns särskilda skäl för att välja en bostad som 

kräver anpassning.  

 

Enligt Boverkets handbok för bostadsanpassningsbidrag 

framkommer att vid bedömningen av om åtgärderna är 

kostnadskrävande eller inte bör beaktas att bostaden ska vara 

ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade. Det innebär 

att samtliga åtgärder som vid ansökningstillfället kan bedömas som 

nödvändiga måste beaktas, inte bara sökta åtgärder.  

 

För att bostaden ska vara ändamålsenlig som bostad för sökanden 

bedöms ytterligare åtgärder än de sökta åtgärderna nödvändiga. 

Inget bidrag för anpassning av övervåningen eller köket är sökt. 

Utöver nuvarande ansökan bedöms en hiss eller stoltrapphis till 

övervåningen vara nödvändig och det är att betrakta som en 

kostnadskrävande åtgärd på omkring 90 000 kr samt anpassningar i 

köket för omkring 150 000 kr. Kostnaden för övriga sökta åtgärder 

beräknas uppgå till omkring 235 000 kr. De åtgärder som bidrag har 

sökts för bedöms vara kostnadskrävande enligt lagen om 

bostadsanpassningsbidrag.  

 

Detta bedöms ha varit uppenbart för sökanden vid hennes val av 

bostad då hon sedan många år tillbaka är helt rullstolsburen. Lagens 

syfte är att funktionshindrade personer ska välja bostad med stor 

omsorg så att anpassningsåtgärder i möjligaste mån kan undvikas 

eller minimeras. Om åtgärderna är kostnadskrävande krävs särskilda 

skäl till valet av bostad. Särskilda skäl kan föreligga till exempel om 

det är fråga om en bostad som ligger nära en vårdinrättning. De skäl 

sökanden har angett bedöms inte vara särskilda skäl för att välja en 

bostad som kräver omfattande och kostnadskrävande anpassningar. 
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Under den aktuella tidsperioden fanns andra småhus med bättre 

tillgänglighet på marknaden i Robertsfors kommun.  

 

Med hänvisning till ovanstående bedöms att sökanden inte har valt 

en lämplig bostad utifrån sin funktionsnedsättning och de behov 

som beskrivs i intyget. Det har heller inte framkommit att sökanden 

har de särskilda skäl som krävs för att välja en bostad som kräver 

kostnadskrävande anpassningar. 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Allmänna utskottet beslutar, enligt delegation från kommunstyrelsen 

punkt 19.2, att avslå ansökan om bostadsanpassningsbidrag med 

stöd av 9 § lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m (SFS 

1992:1574). 

 

Detta beslut kan överklagas. 

 

 

Bilaga: Tjänsteskrivelse 
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Au § 27   Dnr 9017/19.109 
 
Avyttring konst 
 
Robertsfors kommun genomför mellan januari och mars en 

inventering av kommunens konstinnehav. Deltagare i projektet 

ASAP har uppdraget att inventera, uppdatera förteckning och även 

identifiera ej upphängd konst samt verk i behov av underhåll och 

renovering. I arbetet identifieras ett antal objekt som av olika skäl 

inte varit av intresse för de kommunala verksamheterna att nyttja. 

 

Konst som köps in till kommunen registreras i en förteckning och 

är försäkrade. Dock avskrivs verkens monetära värde direkt i 

enlighet med regelverk rörande kommunal redovisning.  

 

Konstföreningen i Robertsfors hade i början av 2017 en 

medlemsaktivitet där de gavs möjlighet att titta på den 

konstsamling som nyttjas i bland annat kommunhuset. De tittade 

även över de verk som idag förvaras i konstförrådet i kontorets 

källare. De konstaterar att den konst som idag finns i förrådet inte 

är av högre bevarandekvalitét och bör avyttras. Konstföreningen 

föreslår därför att de för kommunens räkning genomför en 

konstloppis i Blickpunkten och erhåller en viss provision av 

försäljningsintäkten. 

 

Det överskott som skulle erhållas kan då ge möjligheter till 

införskaffande av ny konst samt renovering av eventuella objekt i 

behov av det. Det skulle även minska de problem som idag finns 

att förvara konst på hållbart sätt i kommunhuset. 

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
 

Allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen att ge kommunchef 

uppdraget ombesörja avyttring av den konst som idag finns i 

konstförrådet, samt att göra det i samarbete med Robertsfors 

konstförening. Intäkt efter omkostnader ska nyttjas för renovering 

och nyinköp av konst. 
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Au § 28    Dnr 9017/41.109 
 
Förslag till ändringar delegationsordning 
 

Befintlig delegationsordning där fel lagrum hänvisas till. 

  

Förslag till ändringar, ändrat lagrum och lagt till delegation för Skollagen 10 

kap. 40§ som rör skolskjuts för fristående grundskola inom hemkommunen: 

 

K 1   SKOLSKJUTSAR 

K 1.1  Beslut om skolskjuts i 
hemkommunen 

SL 10 
kap 31§ 

Administratör/Handläggare 

Samhällsbyggnadskontoret 

K 1.2  Beslut om skolskjuts i annan 
kommun än hemkommunen 

SL 10 
kap 32§ 

Administratör/Handläggare 
Samhällsbyggnadskontoret 

 

K 2    SKOLSKJUTSAR 

K 1.1 Beslut om skolskjuts i 
hemkommunen 

SL 10 
kap 32 § 

Administratör/Handläggare 

Samhällsbyggnadskontoret 

K 1.2 Beslut om skolskjuts i annan 
kommun än hemkommunen 

SL 10 
kap 33 § 

Administratör/Handläggare 

Samhällsbyggnadskontoret 

K 1.3 Beslut om skolskjuts 
fristående grundskola inom 
hemkommunen 

SL 10 
kap. 40§ 

Administratör/Handläggare 
Samhällsbyggnadskontoret 

 

 
Allmänna utskottets förslag till beslut 

  

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen godkänna ovanstående ändringar i 

delegationsordning. 
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Au § 29   Dnr 9017/26.109 
 
Djäkneboda 3:21 nyttjanderättsavtal för Djäkneboda 
Byaförening 
 

Under 2016 uppdagades att Robertsfors kommun var ägare av 

Djäkneboda 3:21, dock har lagfarten aldrig tagits ut av Robertsfors 

kommun. Djäkneboda Byaförening uppförde en ny byastuga under 

2010 och skulle nu vilja ha ett nyttjanderättsavtal med Robertsfors 

kommun för fastighet Djäkneboda 3:21. 

 

 
 

Bilagor:  

Förslag till Nyttjanderättsavtal 

Karta 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

 Allmänna utskottet beslutar att upprätta 

nyttjanderättsavtalet med Djäkneboda Byaförening.  

 

 Allmänna utskottet delegerar undertecknandet av 

nyttjanderättsavtalet till Allmänna utskottets ordförande. 
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Au § 30   Dnr 9015/23.109 
 
Svar motion 2-2015 Laddmöjligheter för elbilar och 
laddhybrider 
 
Motionärerna lyfter i sin motion fram att den utveckling som nu 

sker kring omställning av bilflottan från förbränningsdrivmedel till 

el, är beroende av att inköpspriset på eldrivna fordon blir lägre 

samt att en infrastruktur för laddning säkerställs. En tydlig 

förväntad ökning finns av såväl rena elbilar och så kallade 

laddhybrider i hela Sverige och förväntas öka ytterligare de 

kommande åren. 

 

Skellefteå Kraft driftsatte onsdagen den 25 januari 2017 två 

publika laddstationer för elfordon i Robertsfors kommun, en i 

Bygdeå och en i Ånäset. I Bygdeå etableras en semisnabbladdare 

vid avfarten från E4an, ICA/Frasses och i Ånäset etableras en 

semisnabbladdare vid OKQ8. Semisnabbladdarna är av fabrikatet 

Ensto Chago Pro och möjliggör laddning av två elbilar samtidigt 

med en maximal laddeffekt på 22 kW/uttag. Laddtiden varierar 

beroende på specifikationerna för varje bilmodells inbyggda 

laddanordning.  

 

En viktig förutsättning utöver den faktiska laddningsmöjligheten är 

att stationen stöds av en betalningsform och förutsättning som gör 

det enkelt och hanterbart för kunden att färdas såväl lokalt som 

längre sträckor. Det Skellefteåkraft som tillsammans med andra 

kommersiella aktörer nu utvecklar är ett nät av laddstolpar med 

tillhörande affärs- och tjänstemodell som gör det möjligt att säkra 

fortsatt utbyggnad och lönsamhet i laddingstjänsten.  

 

Samtidigt har Robertsfors kommun kontaktats av andra 

kommersiella aktörer som planerar utbyggnad av laddmöjligheter 

inom kommunen. I samtal med dessa undersöks möjlighet till 

ytterligare laddstationer i kommunen som även kan nyttjas av 

kommunala fordon. I kommande planering av resecentrum och 

trafiklösningar kopplat till långpendling och tåg finns 

laddmöjligheter med som en naturlig förutsättning för framtida 

resande.  

 

Robertsfors kommun har även fortlöpande dialog med nätägande 

elbolag för att säkerställa att grundläggande nätkapacitet finns för 

att möjliggöra en övergång till elbilsflotta.  

 

Motionärerna föreslår i sin motion att fullmäktige ska besluta om 

en utredning för att ta fram underlag rörande kostnader och 

avgifter för om kommunen skulle bygga egna laddstationer.  
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Forts Au § 30 
 

Då vi nu ser en tydlig utveckling av laddmöjligheter kopplat till 

våra elbolag m.fl föreslår vi avslag på motionen då utvecklingen 

av tjänsten idag sker utan att kommunala medel måste investeras.  

 

Bilaga: Motion 2/2015 laddmöjligheter för elbilar och 

laddhybrider. 

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen 

då utvecklingen av tjänsten idag sker utan att kommunala medel 

måste investeras. 
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Au § 31   Dnr 9013/147.109 
 
Svar motion 8/2013 om nybyggnationer av 
flerbostadshus 
 

Motionären föreslår att flerbostadshus ska byggas centralt i både 

Robertsfors och Bygdeå samt att det koncepthus, Kombohus som 

SABO tagit fram borde tillämpas för att hålla nere byggkostnader 

och hyresnivåer. 

 

En utredning och förslag till svar på motionen togs fram av 

förvaltningen under 2014 men återremitterades för ytterligare 

utredning.   

 

Under 2016 antog kommunfullmäktige en Bostadsförsörjningsplan 

med tillhörande handlingsplan. Under året godkändes även 

detaljplan för nytt flerbostadshus i Robertsfors och nu pågår den 

fortsatta planeringen av byggande av hyreslägenheter på tomten. 

Förberedelserna för upphandling sker i nära samarbete med SABO 

och andra aktörer inom allmännyttan.  

 

Den Bostadsstrateg som nu rekryteras till kommunen kommer 

fortsätta det pågående arbetet kring att arbeta fram ytterligare 

förutsättningar för kommunen och andra aktörer att bygga 

lägenheter och hus i kommunen.  

 

Bilaga: Motion 8/2013 om nybyggnationer av flerbostadshus 

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att finna motionen 

besvarad.   

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum                     

Allmänna utskottet                                              2017-02-21      Sida 47 (53) 
 
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Ks  

 
 

 

Au § 32   Dnr 9012/292.109  
 
Svar motion 9/2012 Robertsfors en jämställd och 
långsiktigt hållbar kommun 
 

I motionen föreslogs att det skulle utses en lokal 

jämställdhetsgrupp med företrädare från olika 

verksamhetsområden och fack samt att kommunens personalchef 

skulle ingå i gruppen. Det skulle även upprättas tydliga mål i 

jämställdhetsarbetet vilka skulle följas upp årligen. Därtill 

föreslogs att det skulle avsättas ekonomiska resurser för att 

genomföra utbildning för samtliga chefer och medarbetare i 

kommunen. Det förslag till motionssvar som togs fram 

återremitterades 2013-02-26.   

 

Under 2016 antog kommunfullmäktige jämställdhetsplan för 2017-

2019. Där tydliggörs att kommunen ska arbeta främjande och 

förebyggande med jämställdhetsfrågorna. Det innebär att vi ska 

arbeta planmässigt och systematiskt och tydliggöra aktiva åtgärder 

inom ramen för verksamhetsansvaret. Planen tydliggör 

kommunens arbetsmetod, mål, delmål och åtgärder. Den ger 

därmed fullmäktige möjlighet att följa upp arbetet löpande och vid 

planperiodens slut. 

 

Då jämställdhetsarbetet omfattar alla delar av kommunens 

verksamheter och roller på olika sätt så utformas insatser och 

åtgärder på olika sätt. Ansvaret för de utpekade åtgärderna är även 

tydliggjort i jämställdhetsplanen.  

 

Bilagor:  

Motion 9/2012 

Jämställdhetsplan 

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

 

Då kommunfullmäktige antagit mål, delmål, aktiviteter och 

tydliggjort ansvar för genomförande för ökad jämställdhet föreslås 

att fullmäktige finner motionen besvarad. 
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Au § 33   Dnr 9017/42.109 
 
Information om investeringen MSB-huset 
 
2014 Beviljade kommunstyrelsen en investering av MSB-huset på 

2250tkr för att påbörja projekteringen av MSB-huset 2015. MSB-

hset skulle innehålla reservkraft och kommunens servrar skulle 

även placeras där och säkras vid extraordinär händelse. MSB – 

Myndigheten för Säkerhet och Beredskap beviljade 50% dvs 

2250tkr av total uppskattad investering på 4500tkr.  

 

Prognosen för totala projektkostnaden ligger nu på 5933tkr. MSB 

har lovat att finansiera alla överstiganande kostnader med 50%.  

 

Projekteringen blev dyrare slutade på ca 1000tkr detta mycket på 

grunda av ett ovanligt projekt, dålig styrning av konsulter och 

ändrade förutsättningar under projekteringen, många inblandade 

tjänstemän. Upphandlingen av byggnaden blev också dyrare pga. 

hög konjunktur i byggbranschen samt att inga lokala entreprenörer 

lämnade anbud. ÄTA-kostnader (ändring, tillkommande och 

avgående arbeten) uppskattas bli högre än beräknat, detta beror på 

missar i projekteringen samt felaktiga beslut under projekteringen 

att vissa delar inte skulle ingå i förfrågningsunderlaget vilket 

visade sig vara felaktigt beslut. Missar i projekteringe kommer 

SHBK att kräva ersättning av ansvariga konsulter.  

 

Behovet av ytterligare investeringsmedel ligger nu på ca 720tkr. 

Vanligtvis har de flesta investeringar som SHBK utför gått med 

överskott och tillsammans med årets övriga investeringar så bör 

det totala underskottet inte bli så särskilt stort. Förslagsvis så låter 

AU godkänna dessa ökade kostnader för projektet och 

ombudgeterar 720 tkr från innevarande års investeringsbudget.  

 

Kostnadsslag 

 Konsult + inköp av inventarier 1 390 080 kr 

Rekab anbudsumma 3 880 000 kr 

ÄTA kostnader prognos 663 758 kr 

Summa kostnader 5 933 838 kr 

Budget RK 2 250 000 kr 

Budget MSB 2 250 000 kr 

Totalbudget 4 500 000 kr 

Utöver budget 1 433 838 kr 

SHBK äskar av KS halva kostnaden 716 919 kr 
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Forts au § 33 
 
Allmänna utskottets förslag till beslut 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna de 

ökade kostnaderna för projektet och låta ombudgetera 720tkr inom 

innevarande års totala investeringsbudget. 
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Au § 34 
 
Redovisning av delegationsbeslut byggnadsinspektör, 
bygglov mm. 
 

2016/B0313                     Nybyn 4:54, Bostadsanpassning 

2016/B0319                     Klintsjön 14:6, Anmälan om installation av eldstad och rökkanal 

2016/B0318                     Bäck 1:12, Anmälan om installation av eldstad och rökkanal 

2016/B0339                     Gryssjön 2:15, Anmälan om installation av eldstad och rökkanal 

2016/B0323                     Dalkarlså 17:4, Bygglov för nybyggnad av garage 

2016/B0329                     Rickleå 36:3, Bygglov för tillbyggnad av fritidshus 

2016/B0264                     Ratahamn 1:9, Bygglov för tillbyggnad av carport/skärmtak 

2016/B0238                     Flarken 4:63, Bostadsanpassning 

2016/B0311                     Sikeå Hamn 1:35, Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och 

garage 

2016/B0154                     Smeden 8, Bostadsanpassning 

2016/B0328                     Skinnarbyn 4:87, Bygglov för orienteringstavla  

2016/B0330                     Kristallen 8, Bekräftelse på anmälan om installation av eldstad och 

rökkanal 

2016/B0341                     Skäran 15:42. Bygglov för nybyggnad av fritidshus 

2016/B0300                     Skinnarbyn 5:24, Bygglov för väderskydd för lastbilstankning 

2016/B0320                     Uttern 5, Bygglov för garage 

2016/B0271                     Dalkarlså 17:9, Slutbesked för eldstad och rökkanal 

2016/B0225                     Lägde 2:81, Slutbesked för eldstad och rökkanal 

2016/B0252                     Näs 1:18, Slutbesked för eldstad och rökkanal 

2016/B0103                     Näs 3:24, Slutbesked för eldstad och rökkanal 

2016/B0216                     Korssjön 1:15, Slutbesked öppenspisinsats 

2016/B0330                     Kristallen 8, Slutbesked eldstad med KMP drag 

2012/B0037                     Lägde S:9, Slutbesked för eldstad och rökkanal 

2016/B0161                     Norum 7:40, Slutbesked för eldstad och rökkanal 

2016/B0129                     Tryssjön 2:2, Slutbesked för eldstad och rökkanal 

2016/B0231                     Överklinten 5:43, Bostadsanpassning 

2016/B0302                     Bölesbäck 1:12, Bostadsanpassning 

2016/B0197                     Bävern 1, Bostadsanpassning 

2016/B0253                     Agaten 1, Bostadsanpassning 

2016/B0274                     Klintsjön 14:5, Anmälan nybyggnad av Attefallshus 

2016/B0332                     Nybyn 3:34, Bostadsanpassning 

2016/B0304                     Rickleå 8:14, Bygglov för tillbyggnad av fritidshus med carport 

2015/B0033                     Norum 7:60, Slutbesked eldstad och rökkanal och imkanal 

2016B0286                      Nybyn 18:5, Bygglov för tillbyggnad med altantak, förråd och 

farstukvist 

2016/B0354                     Hertsånger 13:22, Slutbesked eldstad och rökkanal 

2016/B0353                     Björnen 3, Bekräftelse på anmälan om installation av eldstad och 

rökkanal 

2016/B0137                     Överklinten 3:67, Slutbesked eldstad och rökkanal 

2016/B0138                     Brednoret 2:19, Slutbesked eldstad och rökkanal 

2016/B0296                     Åkullsjön 3:50, Bostadsanpassning 

2016/B0311                     Sikeå Hamn 1:35, Startbesked och fastställande av kontrollplan 
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2016/B0357                     Ratu 2:38, Slutbesked eldstad samt bastukamin med rökkanaler 

2016/B0107                     Klintsjön 18:13, Slutbesked eldstad och rökkanal 

2014/B0146                     Hertsånger 13:32, Slutbesked eldstad och rökkanal 

2016/B0340                     Nybyn 51:8, Bostadsanpassning 

2015/B0281                     Lammet 7, Bostadsanpassning 

2016/B0290                     Kallkällan 1, Bostadsanpassning 

2016/B0305                     Nybyn 51:8, Bostadsanpassning 

2016/B0233                     Mårsgården 7, Bostadsanpassning 

2016/B0356                     Nybyn 4:63, Bygglov för orienteringstavla 

2017/B0008                     Dalkarlså 2:48, Bygglov för fasadändring – byte av fönster 

2017/B0004                     Månstenen 2, Bygglov för byte av takbeklädnad 

2016/B303                       Skinnarbyn 4:93, Bostadsanpassning 

2017/B0012                     Sikeå Hamn 1:71, Bygglov för ändrad användning till bostadshus 

samt permanent bygglov för carport 

2016/B0350                     Näs 14:3, Bygglov för uteplats, fasadändring 

2016/B0307                     Sikeå 30:5, Bygglov för tillbyggnad av fritidshus 

2016/B0180                     Sjulsmark 3:9, Bostadsanpassning 

2017/B0018                     Stensäter 2:1, Bekräftelse på anmälan om installation av eldstad 

och rökkanal 

2016/B0333                     Nybyn 27:18, Bostadsanpassning 

2016/B0008                     Bäck 4:14, Slutbesked för nybyggnad av enbostadshus 

2016/B0351                     Spinellen 1, Bostadsanpassning 

2017/B0021                     Ratu 2:44, Bygglov för tillbyggnad av fritidshus 

2015/B0252                     Rickleå 10:19, Startbesked för nybyggnad av fritidshus och carport 
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Au § 35 
 
Redovisning av delegationsbeslut miljöinspektör 

2016/0659                       Skinnarbyn 16:2, Beslut om avgift enligt miljöbalken 

2016/0829                        Överklinten 2:52, Föreläggande att lämna förslag till 

kontrollprogram 

2016/0831                        Dalkarlså 5:11, Föreläggande att lämna förslag till 

kontrollprogram 

2016/0827                        Åkullsjön 5:24, Föreläggande att lämna förslag till 

kontrollprogram 

2016/0086                        Lägde 8:1, Förbud om att släppa ut WC-vatten 

2016/0104                        Lägde 2:64, Förbud om att släppa ut WC-vatten 

2016/0509                        Lägde 2:25, Förbud om att släppa ut WC-vatten 

2016/0840                        Lärkan 1, Beslut om avgift för extra offentlig kontroll enligt 

livsmedelslagstiftningen 

2016/0047                        Lägde 1:53, Förbud om att släppa ut WC-vatten 

2016/0671                        Norum 7:27, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

2016/0493                        Lägde 9:4, Förbud om att släppa ut WC-vatten          

2016/0791                        Ratu 4:3, Uppläggning av muddermassor 

2016/0851                        Grimsmark 11:1, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

2016/0805                        Skomakaren 2, Anmälan om installation av värmepump – Berg 

2016/0783                        Norum 7:2 och Norum 7:57, Uppläggning av muddermassor 

2016/0910                        Ratu 2:44, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

2016/0901                        Djäkneboda 1:48, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

2016/0902                        Ratu 2:38, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

2016/0848                        Flarken 45:1, Anmälan om installation av värmepump - Berg 

2016/0926  Edfastmark 12:1, Anmälan om installation av 

värmepump – Berg 

2016/0929                        Flarken 58:1, Bekräftelse på anmälan gällande anläggning av 

avloppsanordning 

2017/0001                        Åkullsjön 3:57, Yttrande över ändringstillståndet för 

täktverksamhet 

2017/0004                        Uttern 5, Avregistrering av livsmedelsverksamhet 

2017-0003                       Uttern 5, Registering av livsmedelsanläggning 

2016/0998                        Dalkarlså 2:20, 18:1, S:6, Yttrande över ansökan om tillstånd till 

vattenverksamhet och miljökonsekevensbeskrivning 

2016/0453                        Lägde 2:82, Föreläggande om försiktighetsmått för drift av 

fastighetens avloppsanordning 

2017/0013                        Ånäset 16:2, Beslut om avgift extra offentlig livmedelskontroll 

2017/0022                        Gullmark 4:6, Avregistrering av livsmedelsverksamhet 

2017/0026                        Edfastmark 7:1, Anmälan om uppläggning snö 

2017/0018                        Sikeå Hamn 1:40, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

2017/0005                        Uttern 5, Beslut om riskklassning av livsmedelsanläggning 

2016/0506                        Åkulla 1:24, Yttrande kompletteringsremiss 

2017/0038                        Lägde 9:3, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

2014/0201                        Hertsånger 4:26, Beslut om att upphäva tidigare beslut om förbud 

2016/0371                        Lägde 6:20, Förbud om att släppa ut WC-vatten 
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 Au § 36 
 
  Delgivning – Meddelanden 

 

2016/0791                        Ratu 4:3, Anmälan om vattenverksamhet 

2016/0783                        Norum 7:57 & 7:2, Anmälan om vattenverksamhet 

2016/0775                        Nybo 2:3, Remiss gällande markavvattning 

2016/0418                        Utbetalning av statsbidrag till kalkning för år 2016 avseende sjö- 

och våtmarkskalkning i Robertsfors kommun 

2015/0488                        Beslut från Länsstyrelsen ang. Verksamhet i Norrfjärden 

2016/0993                        Yttrande över skogsgödsling inom Robertsfors kommun 

2015/0194                        Myndighetsrapportering livsmedel 2016 

 

 


