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Au § 124 
 
Information  
 
Tobias Rosencrantz informerade angående: 
 

 Gemensamma delprojekt mellan Umeå, Skellefteå och Robertsfors 

kring Norrbotniabanan. 

 

 Sjukfrånvaro   

 

 Översiktsplan  

 
Allmänna utskottets beslut 
 

Informationen är mottagen. 
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Au § 125  Dnr 9017/234.109 
 

Delårsbokslut 2017 - Allmänna utskottet 
 

Delårsbokslut 2017. Se bilaga. 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Allmänna utskottet godkänner delårsbokslut 2017 och överlämnar 

det till kommunstyrelsen. 
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Au § 126  Dnr 9017/235.109 
 
Investeringsbudget 2018 - Allmänna utskottet 
 

Investeringsbudget 2018 för allmänna utskottet. Se bilaga. 

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

investeringsbudget 2018. 
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   Shbk för utskick till berörda   

 

Au § 127  Dnr: 2017/0360-9 
 

GUMBODA 2:6. – Ansökan om permanent ändring av 

stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, Lufta 

Camping & Restaurang AB 

 

Ärende 
Lufta Camping & Restaurang AB (556461-1548) ansöker enligt 8 

kap 2 § Alkohollagen (2010:1622) om ändring av den lokal som 

deras serveringstillstånd gäller. De ansöker också om tillstånd att 

även servera spritdrycker. Ansökan inkom till 

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö 2017-06-08. I samband med 

ansökan åtgärdas även vissa brister i gällande tillstånd. 

 

Beslutsunderlag 
Tillhörande handlingar delas ut under sammanträdet. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar (genom delegationspunkt A 1.7) att 

bevilja Lufta Camping & Restaurang AB, organisationsnummer 

556461-1548, stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för 

servering av starköl, vin, spritdrycker och annan jäst alkoholdryck 

på Lufta Camping & Restaurang, fastigheten Gumboda 2:6 

 

 Tillståndet gäller tillsvidare med serveringstid 11.00–01.00 

 Servering får ske i utrymme enligt planritning (handling nr 

2017/0360-1) 

 Tillståndet gäller för 120 personer inomhus samt 50 personer 

på uteservering 

 

Beslutet meddelas med stöd av 8 kap 2 § Alkohollagen 

(2010:1622) 

 

Bilaga: Hur man överklagar till Förvaltningsrätten 

 

Kopia: Lufta Camping & Restaurang AB, Räddningstjänsten, 

Polisen, Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen Västerbotten 
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Au § 128  Dnr 9017/233.109 
 

Ny återvinningscentral i Robertsfors kommun 
 

Bakgrund 
Robertsfors kommuns återvinningscentral (ÅVC) för insamling av 

grovavfall är belägen vid Fagerlidens nedlagda deponi. På 

Fagerliden har också Ragn-Sells AB en anläggning för 

omhändertagande av förorenade jordmassor. Fagerliden ligger ca 4 

km nordväst om centralorten Robertsfors mot Ultervattnet.  

 

Området för ÅVC:n på Fagerliden är relativt litet, ca 10 000 m2, 

där det ligger inklämt mellan den nedlagda deponin och Ragn-

Sells anläggning. Det finns mycket begränsat utrymme för 

containrar på rampen vilket medför att vissa containrar ställts på 

planen ovanför.  

 

Som besökare måste man då flytta runt sitt fordon några gånger 

innan man blivit av med allt sitt avfall. Det är också svårt med 

tanke på den begränsade ytan att lagra trämaterial i väntan på 

krossning. Det finns inte utrymme för ytterligare behållare för att 

kunna separera ut fler avfallsfraktioner. ÅVC-området och 

tillfartsvägen är grusbelagt, varför det blir ganska blött och lerigt 

under tjällossningen. 

 

Nuvarande ÅVC saknar fallskydd på rampen vilket medför en risk 

för fallolyckor. För att komprimera avfallet i containrarna kör 

personalen med traktorn uppe på rampen och trycker med lastaren 

ner i containern vilket medför risker för personskador när kunder 

vistas där samtidigt. Personalen har en barack där de kan ta rast 

och göra administrativt arbete, ett bättre personalutrymme är 

önskvärt från personalen. 

 

Mängden insamlat grovavfall och materialåtervinning ökar över 

tiden. I framtiden kommer det att ställas högre krav på utsortering 

av olika avfallsslag/fraktioner och på en ökad återvinning. ÅVC:n 

på Fagerliden har nått taket på kapacitetsutnyttjande och områdets 

utformning möjliggör egentligen ingen utbyggnad. Det är alltså 

stora behov av en ny ÅVC för att täcka såväl nuvarande som 

framtidens behov av återvinning. ÅVC:n på Fagerliden inbjuder 

idag heller inte till de krav som kunderna ställer på en modern 

återvinningscentral. Det perifera läget på en f.d. deponi skapar 

dessutom felaktiga signaler till kunderna om vad återvinning 

handlar om.  
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Lokalisering och läge  

I Robertsfors kommun fanns det 6771 personer bosatta år 2015. 

Det är en ganska spridd befolkning, men med en tyngdpunkt i de 

östra kommundelarna. Nästan hälften av befolkningen bor i de tre 

största tätorterna, varav över 2000 personer i Robertsfors. 

  

Om man ska bestämma läget på en ny ÅVC utifrån 

befolkningskoncentrationen (tabell 3) skulle en ny ÅVC ligga 

någonstans i östra kommundelen i närheten av Robertsfors tätort 

 
Tabell 3 Folkmängd orter, Källa: SCB 

Ort / Orter År 2015 

Robertsfors kommun 

(1989 var antalet 7.833) 
6771 

Robertsfors tätort 2064 

Sikeå - Lägdeå - Rickleå 517 

Sjulsmark m. Omgivande byar 122 

Buafors - Jomark 97 

Bygdeå 638 

Bäck - Öndebyn 177 

Dalkarlsådalen 233 

Djäkneboda - Ratan - Norum m.fl. 676 

Överklinten 344 

Åkullsjön 307 

Ånäset tätort 677 

Grimsmark - Skäran 129 

Gumboda - Klintsjön - Granån 239 

Brände - Kålaboda m.fl. 202 

Flarken 343 

Övriga 6 

 

Inventering av alternativa fastigheter 
I första hand kommunalt ägd industrimark är aktuellt i detta skede. 

Användning av privat mark kräver fastighetsköp och ev. 

planändringar. 

 

Kommunala industritomter finns i Ånäset (1 st), i Sikeå (2 st),  

i Robertsfors (1 st) och i Bygdeå (1 st). Gemensamt för samtliga 

fastigheter är att de ligger i utkanterna av respektive ort och 

relativt långt från samlad bebyggelse. Samtliga fastigheter är 

planlagda som industrifastigheter.
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Forts Au § 128 
 

Fastigheten i Ånäset, Nybyn 4:24, ligger vid norra infarten till 

Ånäset. I området finns det två privata industrifastigheter. I den 

norra delen av fastigheten finns ett område på ca 7 000 m2 avsatt 

för industritomt. Det skulle innebära ganska knappt med utrymme 

för en ÅVC. Här blir det nära till ÅVC för befolkningen i den 

norra kommundelen, men det blir samtidigt ännu längre avstånd 

till ÅVC:n för befolkningen i den mellersta och södra 

kommundelen, jämfört med befintlig ÅVC. VA och el finns i 

närheten. 

 

I utkanten av Robertsfors, längs Jomarksvägen, finns en 

industritomt på fastigheten Edfastmark 7:34. Här blir det 3 km 

närmre för de flesta kommuninvånare, med undantag för de som 

bor i den nordvästra kommundelen. Det finns varken VA eller el i 

närheten. Tomten är skogsmark och har en relativt plan yta. 

 

I Sikeå finns två industritomter, Sikeå 37:2 och Sikeå 37:3, strax 

väster om industrihuset Spiran. VA finns vid tomtgränsen och 

elabonnemang finns på fastigheten 37:2. Ytan för 37:2 är ca 36 

000 m2 och för 37:3 ca 28 000 m2. Hit blir det närmare för de 

flesta kommuninvånare, med undantag för de som bor i den 

nordvästra kommundelen. Tomterna består av skogsmark och är 

relativt plana. 

 

I Bygdeå finns fastigheten Skinnarbyn 4:9. Den del av fastigheten 

som ligger i södra delen av orten skulle kunna vara en möjlig plats. 

Det är relativt nära till VA-nätet.  Till denna fastighet blir det 

visserligen närmre för befolkningen i den södra kommundelen, 

med det blir betydligt längre för befolkningen i den mellersta och 

norra kommundelen jämfört med befintlig ÅVC. 

Föreslaget alternativ 

Industritomterna i Sikeå består av skogsmark. Till fastigheterna 

kan befintliga infarter användas. På Sikeå 37:2 finns ett befintligt 

pumphus med elabonnemang som skulle gå att bygga om till 

personalbyggnad och kontor.   

 

Föreslagen placering uppfyller kommunens önskemål på 

utrymmen. Fastigheten rymmer såväl dagens behov av 

grovavfallshantering, mellanlager för träavfall samt ytor för att 

täcka framtidens behov. 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum                     

Allmänna utskottet                                              2017-09-19      Sida 11 (73) 
 
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Samhällsbyggnadschef  

 

Forts Au § 128 
 

 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Samhällsbyggnadskontoret påbörjar arbetet med att ta fram en 

kostnadskalkyl för en ny ÅVC på lämplig fastighet exempelvis 

fastigheten Sikeå 37:2.  
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Au § 129   Dnr 9017/229.109 
 
Framtida insamling av hushållsavfall i Robertsfors 
kommun 
 
Ärendebeskrivning 

I dag har Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och 

Vännäs (kallat Umeåregionen) ett gemensamt upphandlat avtal för 

insamling av hushållsavfall som kommunerna har rådighet över. 

Umeå kommun är den enda av dessa kommuner som har 

utsortering av matavfall.  I de kommunala avfallsplanerna som är 

beslutade av kommunfullmäktig i samtliga kommuner finns mål 

satta kring utsortering av matavfall, förbättrad utsortering av 

tidningar och förpackningar. 

 

Avtalet för insamling av hushållsavfall sträcker sig fram till år 

2020-02-28 men arbetet med ny upphandling måste påbörjas redan 

under hösten 2017 med tanke på inköp av fordon för entreprenören 

och uppdraget samt upphandling av kärl, matpåsar, 

informationsmaterial, kommunikation med medborgarna m.m. 

Information kring detta har framförts till kommunernas politiker 

och Umeåregionrådets ledamöter och förhoppningen är att alla 

kommuner fattar samma beslut. 

 

Förstudie 
Från Umeåregionen har man gett tjänstemännen i uppdrag att ta 

fram en förstudie om vilka möjliga huvudsystem 

(insamlingssystem) som fungerar för Umeåregionens kommuner 

eller en viss bebyggelsetyp i regionen. De system som analyserats 

erbjuder högre servicenivå än idag, inklusive insamling av 

matavfall och förutsättningar för utsortering av förpackningar och 

tidningar/returpapper genom fastighetsnära insamling (FNI). 

 

De alternativ som analyserats är: 

1) separata behållare för matavfall och restavfall 

2) fyrfackskärl (2 st) för villor och separata behållare för matavfall, 

restavfall, förpackningar och tidningar/returpapper för lägenheter. 

3)olikfärgade plastpåsar för pappers-, plast och metall-

förpackningar; tidningar/returpapper och restavfall för optisk 

sortering för villor med separat behållare för matavfall och ÅVS:er 

(återvinningsstationer) för glasförpackningar.  Separata behållare 

för matavfall, restavfall, förpackningar och tidningar/returpapper 

för lägenheter. 

 

I enlighet med rapporten så förordar tjänstemännen alternativ 2, 

fyrfackssystem för villakunder och separata behållare för 

matavfall, restavfall, förpackningar och tidningar/returpapper för 

lägenheter.
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Forts: Au § 129  Dnr 9017/229.109 
 

Insamlingsansvaret för tidningar och förpackningar har regeringen 

i uppdrag att besluta om kommunerna ska få ta över 

insamlingsansvaret, ansvaret i dag ligger på Förpacknings och 

tidningsinsamlingen (FTI). Förstudien har tittat på båda 

alternativen ur ett ansvarsperspektiv. 

 

Samverkan och samarbeten 
Att få fortsätta detta samarbeta och samverka är oerhört viktigt för 

verksamheten och kommunernas tjänstemän. Om samma beslut 

fattas i kommunerna så är målsättningen att en gemensam 

avfallsplan tas fram att gälla från år 2020. 

 

Tilläggsyrkande: Lars Tängdén (C) 

Bilaga angående kostnader ska finnas med när ärendet tas upp i 

kommunstyrelsen. 

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige: 

 

Att kommunen i samråd och samverkan fattar ett inriktningsbeslut 

om samma insamlingssystem i kommande upphandling för 

Umeåregionen och utifrån förstudiens förordande upphandla 

fyrfackssystemet för villor och separata behållare för matavfall, 

restavfall, förpackningar och tidningar/returpapper för lägenheter. 
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Au § 130   Dnr 9017/230.109 
 
Utvidgat verksamhetsområde för spillvatten i Ånäset 
 

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

avloppsanläggning och deras samlingsbrunn ligger inom ett 

avstånd på 150 meter från närmaste kommunala avloppsledning. 

 

Tidigare har fastighetsägarna funderat på att bilda en förening och 

själva äga sitt avloppsledningsnät. De har nu tänkt om och vill 

istället få ansluta sig till det kommunala nätet.  

 

Förutsättningarna är bra för att ansluta fastigheterna med 

självfallsledning, inga pumpar behövs. 

 

Allmänna utskottes förslag till beslut 
 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att: 

 

Verksamhetsområdet för spillvatten utvidgas att gälla även 

fastigheterna Hertsånger 10:1, 11:1 och 4:12 enligt bifogad karta, 

därmed upphör tidigare beslut om avloppsförening att gälla.  

(AU 2016-11-29 § 126, dnr 9016/263.109) 

 

Bilaga  
Karta Fastigheter 
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Au § 131   Dnr 9017/231.109 
 
Utvidgat verksamhetsområde för spillvatten i 
Djäkneboda 
 

Vi har fått förfrågningar från flertalet fastighetsägare i Djäkneboda 

om det finns möjlighet att få ansluta till kommunalt avlopp. 

 

Området inrymmer 15 st fastigheter inom en radie av 250 meter 

från närmaste kommunala avloppsledning. 

 

Verket i Djäkneboda är dimensionerat för 40 hushåll och har idag 

22 hushåll anslutna så det finns kapacitet för fler fastigheter att 

ansluta. 

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att: 

 

Verksamhetsområdet för spillvatten utvidgas att gälla även 

fastigheterna Djäkneboda 3:10, 4:13, 4:14, 4:15, 4:19, 5:16, 5:17, 

14:2, 14:3, 14:4, 25:4, 27:3, 27:4, 27:5, 27:6 enligt bifogad karta. 

 

Bilaga: Karta fastigheter 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfMFBGdUlySnNpTVk/view?usp=sharing
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Au § 132   Dnr 9017/236.109 
 
Utvecklingsplan allmännyttan RoBo - Robertsfors 
Kommun 2017-2020 
 

Robertsfors kommuns styrelse har gett kommunchef Karin 

Ahnqvist uppdraget att utreda och återkomma med förslag kring 

hur kommunen kan 

 utveckla och säkra sina förutsättningar för god förvaltning 

av sitt allmännyttiga bostadsbestånd, 

 tillskapa förutsättningar för beståndsutveckling och 

nyproduktion i kommunen samt skapa 

 effektiv fastighetsförvaltning och underhåll av 

fastighetsbeståndet 

 

Bilaga: Utvecklingsplan 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Ärendet återremitteras för förtydligande av framtida bolagisering 

av stiftelsen och försäljning av lägenheter. 
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   Samhällsbyggnadschef   

 

Au § 133   Dnr 9017/227.109 
 

Remiss Länstransportplan 
 

Länstransportplanen för Västerbottens län 2018-2029 anger den 

strategiska inriktningen för länets infrastruktur för kommande 12 

år. Utifrån de ramar som fastställts av regeringen finns totalt 919 

miljoner att fördela. Det innebär i genomsnitt cirka 77 miljoner 

kronor per år. Länstransportplanen beskriver fördelningen av 

investeringsmedel.  Bilaga. 

 

För Robertsfors kommuns del finns två projekt med i planen; 

gångfartsområde längs Storgatan i Robertsfors centrum samt gång- 

och cykelväg från Ånäsets centrum till busshållplatsen vid E4. I 

planen ingår även medfinansiering av resecentrum för 

Norrbotniabanan. 

 

Samhällsbyggnadskontoret hade även föreslagit åtgärder på 

Storgatan vid Jenningsskolan för att skapa en säkrare överfart för 

barnen samt förbättringar av tillgängligheten för oskyddade 

trafikanter vid Bygdeå skola. Dessa projekt finns inte med i 

förslaget till länstransportplan. 

 

Planen innehåller även kollektivtrafikåtgärder där 

länstransportplanen medfinansierar åtgärder till maximalt 50 %. 

Det handlar t ex om hållplatser och GC-vägar i anslutning till 

hållplatser. Inget projekt i Robertsfors kommun finns med i 

planen. 

 

Samhällsbyggnadskontoret anser att investeringsmedel för 

kollektivtrafikåtgärder kommer att behöva avsättas inom 12 

årsperioden och att det därför är högprioriterat att verka för att 

även Robertsfors kommun får ta del av de regionala 

investeringsmedlen för detta. Robertsfors kommun bör identifiera 

angelägna projekt för att främja kollektivt resande och bifoga dem 

i remissvaret till regionen. 

 

Region Västerbotten vill ha kommunens svar på remissen senast 2 

oktober 2017. Den korta remisstiden gör att delegering av 

utformandet remissvaret är önskvärt. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar, enligt delegation från 

kommunstyrelsen B 1.4, att delegera till samhällsbyggnadschef att 

i samråd med allmänna utskottets presidium identifiera prioriterade 

projekt under kommande 12 årsperiod och sammanställa ett 

remissvar till region Västerbotten senast 2 oktober 2017. 
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Au § 134   Dnr 9017/216.109 
 
Krisledningsplan Robertsfors kommun 
 

Krisledningsplanen ska vara ett stöd vid det initiala ledningsarbetet 

och underlätta för att krisledningsorganisationen snabbt ska 

komma igång på ett ordnat och effektivt sätt. 

Planen beskriver hur kommunen ska organisera sig och samverka 

under en samhällsstörning samt vilka lokaler med nödvändig 

teknisk utrustning för ledning och samverkan som ska användas. 

 

Underlag 

Krisledningsplan 

Krisledningsplan populärversion 

Bilagor  

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta krisledningsplan för Robertsfors 

kommun. 
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Au § 135   Dnr 9017/16.109 
 

Översiktsplan - Beslut om samråd 
 

Varje kommun ska upprätta en översiktsplan som omfattar hela 

kommunens geografiska yta. En översiktsplan är ett strategiskt 

viktigt instrument för utvecklingen av den fysiska miljön i 

kommunen. Robertsfors kommuns befintliga översiktsplan är från 

1991 och har därför tappat sin viktiga funktion som styrdokument. 

Ett nytt förslag till kommunövergripande översiktsplan har tagits 

fram. Bilaga. 

 

Planprocessen har inletts med ett upprättande av ett preliminärt 

förslag under 2015. Det förslaget har varit föremål för samråd med 

allmänheten inom kommunen under 2016. Arbetet har lett fram till 

ett slutligt samrådsförslag som nu ska samrådas enligt 

föreskrifterna i plan- och bygglagens tredje kapitel. 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Allmänna utskottet beslutar, enligt delegation från 

kommunstyrelsen punkt B1.1, att godkänna upprättat förslag till 

översiktsplan för samråd. 
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Au § 136   Dnr 9017/04.109 
 
Gemensam brand- och räddningsnämnd 
 

Ärendebeskrivning 
Under 2016 genomfördes en studie, Förstudie kring 

förutsättningarna för en ny samverkansform mellan kommunerna 

Umeå, Robertsfors och Vindeln inom räddningstjänsten 

ansvarsområde vars uppgift var att undersöka möjligheterna till ett 

förändrat samarbete mellan kommunerna och finna lämpliga 

samverkansformer för detta.  

 

Kommunstyrelserna i Robertsfors, Umeå och Vindeln beslutade i 

februari 2017 att uppdra till kommuncheferna i Robertsfors och 

Vindeln samt till samhällsbyggnadsdirektören i Umeå att upprätta 

förslag till reglemente och samverkansavtal för en gemensam 

nämnd inom räddningstjänstens verksamhetsområde. Slutsatserna i 

den utredning som därvid genomförts redovisas i bifogad rapport. 

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
 

Allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige besluta: 

 

 att bilda en gemensam nämnd för räddningstjänst för 

Robertsfors, Umeå och Vindelns kommuner från och med 

den 1 januari 2018 med Umeå kommun som värdkommun 

 att fastställa bifogat förslag till reglemente för den 

gemensamma nämnden 

 att godkänna bifogat förslag till avtal om samverkan mellan 

de tre kommunerna 

 att kommunbidraget för den gemensamma nämnden 

fördelas enligt respektive kommuns budget för 2018. 

 att investeringsutrymmet för den gemensamma nämnden år 

2018 fastställs enligt särskild bilaga. 

 

 

Beslutsunderlag 
-Rapport beträffande gemensam nämnd för räddningstjänst  

 2017-09-12  

-Reglemente för gemensam räddningsnämnd i Umeå Vindeln 

 Robertsfors kommun daterad 2017-09-12  

-Samverkansavtal daterad 2017-09-12 

-Tjänsteskrivelse Dnr: TN-2017/00860 
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Au § 137   Dnr 9017/232.109 
 

Deltagande i projektet Fossilfria transporter i norr – AC 
 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
Allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen att besluta att delta i 

projektet Fossilfria transporter i norr 2018-01-01 till 2021-04-30 

samt att medfinansiera projektet i enlighet med bilagt 

medfinansieringsintyg.  

 

Bakgrund: 

I Västerbotten används stora mängder energi för transporter. 2013 

användes 2 653 639 MWh olja, 250 546 MWh biodrivmedel och 9 

157 MWh biogas enbart för transporter i länet. 

För att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta krävs att 

minst 70% av oljan effektiviseras bort eller ersätts med förnybara 

drivmedel innan år 2030. Ett mål i linje med Parisavtalet, Agenda 

2030, samt Sveriges mål om att vara ett av världens första 

fossilfria välfärdsländer och nå noll nettoutsläpp av växthusgaser 

2045. För att detta ska kunna genomföras krävs ytterligare insatser 

i länet. 

 

Projektet Fossilfria transporter i norr har som mål är att ha 

etablerat förutsättningar i länets samtliga kommuner att strategiskt 

leda, och utifrån sina mandat genomföra, omställningen till en 

fossiloberoende fordonsflotta, i kommunernas geografiska 

områden och länet som helhet. Projektets mål nås genom 

kapacitetsstärkande insatser och samverkan i och mellan länets 

samtliga kommuner, såsom utveckling av statistik- och 

planeringsverktyg, framtagande av mål och handlingsplaner i alla 

kommuner, utredning av finansieringskanaler för 

handlingsplanernas genomförande samt tillskott av strategisk 

personal under projektperioden. Näringslivets förutsättningar 

inkluderas genom genomförd förstudie samt genom deltagande i 

samråd under projektperioden samt deltagande i referensgrupp. 

Projektet förväntas leda till stärkt strategiskt kapacitet i 

kommunerna och genom genomförande av identifierade åtgärder i 

handlingsplanen till en stärkt bioekonomi i linje men 

nyindustrialiseringsstrategin i regionen, samt kraftigt minskade 

utsläpp av växthusgaser från vägtransporter. Samverkan mellan 

näringsliv, kommuner och regionala aktörer väntas stärkas, bidra 

till systemsyn och genom etablerat strategiskt arbete leda till att 

Västerbotten år 2030 nått målet om en fossiloberoende 

fordonsflotta. 
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Forts: Au § 137 

Projektet pågår mellan den 2018-01-01 och 2020-12-31 och följs 

av en avslutningsperiod januari-april 2021. Länsstyrelsen 

Västerbotten leder projektet, BioFuel Region och Energikontor 

Norr är samverkansparter till projektet och länets samtliga 15 

kommuner är den huvudsakliga målgruppen/deltagare i projektet. 

Mål 

 

Övergripande mål: 

Minska utsläppen av växthusgaser från vägtransporter i 

Västerbotten med minst 70% till 2030 jämfört med 2010. 

Projektmål: 

Att ha etablerat förutsättningar i länets samtliga kommuner att 

strategiskt leda, och utifrån sina mandat genomföra, omställningen 

till en fossiloberoende fordonsflotta, i kommunernas geografiska 

områden och länet som helhet. 

Delmål: 

 Statistik framtagen anpassad för att fungera som underlag 

för fossilfri fordons-infrastrukturplanering 

 Verktyg framtaget för presentation och uppföljning av 

statistik samt målformulering och visualisering av 

målbilden 

 Målbild och handlingsplan för fossilfria transporter 

framtagen och förankrad  i länets 15 kommuner. 

 Goda exempel har lyfts fram för att stärka kommunerna 

och sprida bra lösningar 

Horisontella mål: 

 Handlingsplanerna som ska tas fram i kommunerna ska 

vara jämställdhetsintegrerade 

 Projektet ska ha bidragit till Miljömålen God bebyggd 

miljö, Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft  

Aktiviteter 

WP 1: Projektledning och administration 

Ansvarig: Länsstyrelsen 

Resurs: BioFuel Region 

1.1 Förberedelser och initiering av projekt 

1.2 Projektledning och administration 

1.3 Arbete med horisontella kriterier 
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Forts: Au § 137 

WP 2: Kommunikation och marknadsföring 

Ansvarig: Länsstyrelsen 

Resurs: BioFuel Region 

2.1 Uppstart: kommunikationsstrategi m.m. 

2.2 Genomförande av kommunikationsstrategi 

2.3 Resultatspridning 

2.4 Uppföljning 

WP 3: Statistik och planeringsverktyg 

Ansvarig: Energikontor Norr 

Resurs: Klimatstrateger, upphandlad konsult 

 

3.1      Planera projektet och informera nyckelaktörer 

3.2     Löpande administration 

3.3    Delta på konferenser för spridning av resultat och 

                   delresultat 

3.4  Rapportering 

3.5        Omvärldsanalys 

3.6        Presentera samt samråda kring val av 

statistikmetoder, indikatorer, metoder 

3.7    Val av enheter (kWh, km, CO2eq) för presentation 

av data m.m. 

3.8     Skriva kravspecifikation inför upphandling av 

konsult 

3.9      Utveckla verktyg för statistik och planering, och ta 

fram användarmanual. 

3.10   Samla in och bearbeta statistik samt föra in den i det 

nyutvecklade verktygen inom Energiluppen. 

3.11   Implementera och testa beta-versioner av verktygen i 

kommunerna 

3.12    Utvärdera beta-versioner av verktygen 

3.13     Eventuell modifiering av verktygen och justering av 

manualen. 

3.14    Implementera de färdiga verktygen i kommunerna. 

3.15   Utvärdera de färdiga verktygen. 

3.16   Inventering inför framtiden 
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Forts: Au § 137 
 
WP 4: Målbild och handlingsplan för fossilfria transporter 

Ansvarig: Klimatstrateg för respektive kommun 

Resurs: Länsstyrelsen och BioFuel Region 

4.1 Klimatstrategerna sammanställer befintliga mål, strategier och 

handlingsplaner med beröring på fossilfria transporter i 

kommunerna 

4.2 Mall för målbild och handlingsplan tas fram inom projektet 

som stöd och möjlighet till gemensam struktur hos kommunerna 

4.3 Regionalt samråd kring åtgärder och aktiviteter genomförs en 

gång per år. 

4.4 Planeringsverktyget används för formulering av preliminär 

målbild och handlingsplan i kommunerna 

4.5 Stort samråd för möjliggörande av samverkan planering mellan 

samtliga kommuner och regionala aktörer rörande målbild och 

handlingsplan 

4.6 Konkretisering målbild och framtagande av handlingsplan 

genom backcasting 

4.7 Stort samråd om aktiviteter för genomförande av handlingsplan 

4.8 Politiskt antagande av de kommunala målbilden och 

handlingsplanen i respektive kommun 

WP 5: Utredning av finansieringskanaler 

Ansvarig: BioFuel Region 

Resurs: Klimatstrateger 

5.1 WP-ledning, deltagande i konferenser m.m. 

5.2 Administration och rapportering 

5.3 Utredning av potentiella finansieringskanaler 

5.4 Kompetenshöjande insatser 

5.5 Presentation av förslag till finansieringskanaler 

WP 6: Klimatstrategiskt arbete 

Ansvarig: Klimatstrategerna 

Resurs: Länsstyrelsen, BioFuel Region, Energikontor Norr 

6.1 Behovsstyrt strategiskt arbete 

6.2 Kompetenshöjande insatser för upphandling av fossilfria 

transporter 

 

WP 7: Kommun-kuppen: Leva som vi lär 
Ansvarig: BioFuel Region 

Resurs: Klimatstrateger och Energikontor Norr 

7.1 Sammanställning av kommunkoncernernas arbete och 

användning av drivmedel 

7.2 Ta fram metod och utreda möjligheten för enkel uppföljning av 

årsdata även efter projektets slut. 

7.3 Kupp-resultat Leva som vi lär
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Forts: Au § 137 

WP 8: Utvärdering och lärande 

Ansvarig: Länsstyrelsen 

Resurs: Upphandlad konsult 

8.1 Uppstart 

8.2 Löpande uppföljning i projektorganisationen 

8.3 Löpande uppföljning av extern utvärderare 

WP 9: Avslutsarbete 

Ansvarig: Länsstyrelsen 

Resurs: BioFuel Region, Energikontor Norr, klimatstrategerna, 

upphandlad utvärderare 

9.1 Slutrapport skrivs 

9.2 Avslutningsevent 

9.3 Ekonomisk och administrativ slutrapportering 

Elin Söderberg 

Klimat- och energisamordnare 

Länsstyrelsen Västerbotten 

010-2254532 

elin.soderberg@lansstyrelsen.se 

 

Bilagor: 

Medfinansieringsintyg 

Begäran om komplettering 

Budget 

Uppgifter om projekt Fossilfria transporter 
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Au § 138   Dnr 9017/129.109 
 

Svar gällande begäran om ersättning för farmartank 
 

Ärende 

2017-04-21- skickades en begäran från boende om ersättning för 

farmartank. 

 

Allmänna utskottets beslut 
 
Allmänna utskottet nekar sökanden ersättning för farmartanken 

med hänvisning till att Robertsfors kommun inte har några 

särskilda regler för utformning av cisterner utöver de regelverk 

som gäller i hela Sverige. 

 

Motivering till bedömning i ärendet: 

Sökande hänvisar till motiveringen att han vill ha ersättning på 

grund av att kommunen ska skydda sina vattentäkter. Sökanden 

bodde när begäran skickades i sekundär zon för Klinthedens 

vattenskyddsområde som varit gällande sedan 1986 och sedan 

2017-06-19  i sekundär skyddszon för Klintheden och Solbackens 

vattentäkter. Sökanden skriver att cisternen är inköpt för ett antal 

år sedan för att uppfylla kraven på vattentäkt. Ingen av dessa 

skyddsföreskrifter har ställt högre krav på utformningen av 

cisterner än den lagstiftning som finns i Sverige. Kraven MSBFS 

2014:3 och NFS 2003:24 gällande cisternens utformning som 

hänvisas till i offerten är lagar som tillämpas i hela Sverige. 

 

Bilaga: 

Inkommande skrivelse gällande begäran om ersättning samt offert 
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Au § 139   Dnr 9014/126.109 
 
Svar motion 5/2014 - Regler för att motverka social 
dumpning i Robertsfors kommun 
 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-02-14 § 14 att återremittera 

rubricerat ärende. 

 

Inköps- och upphandlingspolicy för Robertsfors kommun ska 

beslutas av kommunstyrelsen den 19 september och av 

kommunfullmäktige den 9 oktober. 

 

Om styrelsen/fullmäktige beslutar godkänna inköps- och 

upphandlingspolicyn, anses motionen besvarad med hänvisning till 

policyn, vars syfte är att säkerställa att varor, tjänster och 

entreprenader med rätt kvalitet till rätt kostnad anskaffas samt att 

social och etisk hänsyn och krav på funktion och miljöhänsyn är en 

naturlig del av kommunens upphandlingsverksamhet. 

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att utifrån att inköps- och 

upphandlingspolicyn beslutas godkännas, anse motionen besvarad. 

 

 

 

Bilagor: 

Motion 5/2014 

Inköps- och upphandlingspolicy 
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Au § 140   Dnr 9017/225.109 
 
Val av säkerhetsskyddschef samt ersättare 
 

Enligt säkerhetsskyddsförordningen (SFS 1996:627) skall det i 

kommunen finnas en funktion som säkerhetsskyddschef samt 

ersättare, om det inte är uppenbart obehövligt, som utövar kontroll 

över säkerhetsskyddet i kommunorganisationen. Funktionen är inte 

en organisatorisk chefsbefattning. 

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen: 

 

 Att till funktionen som säkerhetsskyddschef utse Karin 

Ahnqvist. 

 

 Att till funktionen som biträdande säkerhetsskyddschef utse 

Tobias Rosencrantz. 
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   Shbk för utskick till berörda  

 

Au § 141   Dnr 2017/B0203 
 

Bygdeå Kyrkobord 1:10                  
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av 
bastu 
 

Ansökan avser nybyggnad av en bastu på ca 16 kvm på en 

befintlig bostadstomt. Fastigheten är sedan tidigare bebyggd med 

ett fritidshus, en gäststuga och en sjöbod. Nybyggnaden kommer 

att placeras inom befintlig hemfridszon, ca 6 meter från stranden. 

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

14. Länsstyrelsens generella avgränsningsregler för strandskydd är 

inte tillämpliga eftersom nybyggnaden placeras närmare 

strandkanten än 25 meter. 

 

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 § 142   Dnr 2017/B0213 
 

Sikeå Hamn 1:10       
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av 
garage 
 

Ansökan avser nybyggnad av ett garage på ca 40 kvm på en 

befintlig bostadstomt. Fastigheten är sedan tidigare bebyggd med 

ett fritidshus, ett skjul och en carport/vedbod. Det befintliga skjulet 

och carport/förrådet avses rivas och ersätts av garaget. 

 

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

14. Länsstyrelsens generella avgränsningsregler för strandskydd är 

inte tillämpliga eftersom nybyggnaden placeras längre från 

huvudbyggnaden än inom 15 meter. 

 

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 § 143   Dnr 2017/B0178 
 

Skäran 15:26             
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av 
carport 
 

Ansökan avser nybyggnad av en carport på ca 30 kvm på en 

befintlig bostadstomt. Fastigheten är sedan tidigare bebyggd med 

ett fritidshus. 

 

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

14. Länsstyrelsens generella avgränsningsregler för strandskydd är 

inte tillämpliga eftersom nybyggnaden placeras längre från 

huvudbyggnaden än inom 15 meter. 

 

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 § 144   Dnr 2017/B0211 
 

Norum 3:64               
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av 
fritidshus 
 

Ansökan avser nybyggnad/återuppbyggnad av en huvudbyggnad 

på en befintlig bostadstomt. Byggnaden ersätter en nerbrunnen 

byggnad och placeras på samma plats där den tidigare byggnaden 

stod. Fastigheten är sedan tidigare bebyggd med två gäststugor. 

 

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

13-14. 

 

Stadsarkitekten har yttrat sig över möjligheten att bevilja 

strandskyddsdispens, bilaga. 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Allmänna utskottet beviljar, enligt delegation från 

kommunstyrelsen punkt B1.3, 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 § 145   Dnr 2014/B0006 
 

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) 
Förslag till område vid Åsjön, Södra Dalkarlså 
 

Samhällsbyggnadskontoret har arbetat fram ett förslag till LIS-

område i anslutning till sjön Åsjön i Södra Dalkarlså/Djäkneboda. 

Bilaga. 

 

Ett första samråd genomfördes med Länsstyrelsen 2014 och sedan 

dess har förslaget reviderats och minskats i enlighet med 

Länsstyrelsens yttrande 2014-09-16. 

 

Aktuell plan för Åsjön har samråtts med Länsstyrelsen under 

sommaren 2017. Länsstyrelsen hade inga synpunkter på att 

Robertsfors kommun antar ett LIS-område vid Åsjön i enlighet 

med LIS-utredningen. 

 

Kommunen har en befintlig LIS-plan och den planen ska 

kompletteras med det nu föreslagna området vid Åsjön vid 

kommande revidering.  

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Allmänna utskottet beslutar, enligt delegation från 

kommunstyrelsen punkt B 1.2, att godkänna upprättat förslag till 

LIS-område vid Åsjön. Området kommer att arbetas in i 

kommunens LIS-plan vid kommande revidering. 
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Au § 146   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. 

Det tematiska tillägget till översiktsplanen har ställts ut 2017-04-12 

t o m 2017-06-07. Tre yttranden inkom under granskningstiden; 

från Länsstyrelsen, Lantmäteriet samt från en privatperson. Ett 

granskningsutlåtande har sammanställts. Bilaga. 

 

Efter utställningstiden har vissa justeringar gjorts och en 

antagandehandling har tagits fram. Bilaga. 

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta upprättat tillägg till tematiskt tillägg 

till översiktsplanen avseende landsbygdsutveckling i strandnära 

läge (LIS). 
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Au § 147   Dnr 2017/B0160 
 

Prästen 4                    
Detaljplan för Prästen 4 
 

Allmänna utskottet har 2017-06-13 beviljat ett positivt planbesked 

för att ändra detaljplanen för fastigheten Prästen 4 i Robertsfors. 

 

Bakgrund 
På fastigheten Prästen 4 bedrivs idag bageriverksamhet med ett 

tidsbegränsat bygglov. Den gällande detaljplanen medger inte att 

befintlig verksamhet bedrivs på platsen. Det tidsbegränsade 

bygglovet för verksamheten går ut 2019-02-04. När bygglovet 

förfaller är det inte möjligt enligt plan- och bygglagen att bevilja 

fler tidsbegränsade bygglov för bageriverksamhet på fastigheten. 

Det finns önskemål om att kunna fortsätta bedriva 

bageriverksamhet på fastigheten och för att kunna tillmötesgå detta 

måste detaljplanen ändras. 

 

Samhällsbyggnadskontoret har anlitat en plankonsult som har 

inkommit med en behovsbedömning avseende 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Bilaga.  

 

Samhällsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens 

genomförande inte kommer att påverka miljön i sådan utsträckning 

att en MKB behöver upprättas. 

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Allmänna utskottet beslutar, enligt delegation från 

kommunstyrelsen punkt B1.1, att någon miljökonsekvens-

beskrivning inte behöver upprättas för detaljplanen Prästen 4. 
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Au § 148  Dnr 2017/B0024 
 

Detaljplaner Ånäset 
Upphävande av delar av tre detaljplaner inför 
ombyggnation av E4 
 

Trafikverket har begärt att kommunen ska upphäva delar av tre 

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,  P92/1 – detaljplan för del av Ånäset 16:12 m 

fl fastigheter samt ÅNÄ-72 – stadsplan för södra delen av Ånäsets 

samhälle. 

 

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. ÅNÄ-72 berörs på en 

mindre sträcka på förgårdsmarken vid Skolgatan. 

 

Vid allmänna utskottets sammanträde 2017-04-11 togs beslut om 

samråd. 

 

Detaljplanen har varit ute på samråd 2017-05-24 t o m 2017-06-14. 

Fem yttranden har inkommit. En samrådsredogörelse har tagits 

fram. Bilaga. 

 

Detaljplanen har justerats utifrån synpunkterna från Länsstyrelsen 

och Lantmäteriet. Eftersom ett begränsat standardförfarande 

tillämpas i planprocessen kan planen nu antas. 

 

Plankonsulten har sammanställt en antagandehandling. Bilaga. 

Bilaga: Karta 

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att med stöd av 

plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 27 § anta detaljplanen - 

Upphävande för del av detaljplanerna P1981/8, P92/1 och ÅNÄ-

72. 
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Au § 149  Dnr 2017/B0024 
 
Detaljplaner Ånäset 
Ändring av detaljplan inför ombyggnation av E4 
 

Länsstyrelsen framförde synpunkter under samrådet angående 

upphävandet av delar av tre detaljplaner som behandlades i 

föregående paragraf. De ansåg att den kvarvarande delen av 

detaljplanen ÅNÄSET 16:12 m fl fastigheter (P92/1) måste 

kompletteras med ett skyddsavstånd till E4. Kvartersmarken 

närmast E4 kommer därför att förses med trettio meter prickad 

mark. För att det ska bli tydligt sker det i en egen planprocess. 

Bedömningen är att begränsat standardförfarande kan tillämpas 

vilket innebär att granskningsskedet slopas och planen kan antas 

efter samrådsskedet. 

 

En samrådshandling har tagits fram. Bilaga.  

 

Allmänna utskottets beslut 
 

Allmänna utskottet beslutar, enligt delegation från 

kommunstyrelsen punkt B 1.1, att godkänna upprättat förslag till 

ändring av detaljplan P 92/1 för samråd. 
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Au § 150   Dnr 9016/228.109 
 
Medborgarförslag 7/2016 – Starta upp ett regemente i 
före detta Element Six lokaler 
 

Ärendebeskrivning. 
I ett medborgarförslag inlämnat till Robertsfors kommun föreslås 

att det ska starta upp ett regemente i Element Six byggnader och 

lokaler. 

 

Förslagsställaren uppger att det, utifrån att värnplikten startar upp 

igen, bör finnas utrymme för ett regemente i Robertsfors och att 

Element Six lokaler är anpassade utifrån detta ändamål. 

 

Enligt kommunallagen får inte kommunen befatta sig med rent 

statliga angelägenheter som exempelvis försvarspolitik då det 

anses falla utanför den kommunala kompetensen. Anledningen till 

detta kan utifrån lagstiftarens sida ses som ett försök att 

upprätthålla kompetensfördelningen i samhället. Det anses inte 

ligga i kommunmedlemmarnas intresse att kommunen lägger ner 

resurser på områden där behoven redan tillgodoses av annan. 

 

Vidare är fastigheten som Element Six är belägen på tillhörande en 

privat ägare och Robertsfors kommun har ingen förfogande- eller 

bestämmanderätt över den fastigheten. 

 

Robertsfors kommun föreslår att förslagsställaren kontaktar den 

privata fastighetsägaren för en diskussion kring planerna kring 

Element Six fastigheten. 

 

Bilaga: Medborgarförslag 7/2016 

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige: 

 

 att avstyrka medborgarförslaget eftersom den kommunala 

kompetensen inte omfattar försvarspolitik samt att Robertsfors 

kommun inte förfogar över den nämnda marken. 
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Au § 151   Dnr 9016/266.109 
 
Medborgarförslag 8/2016 – Odlingslott i Ånäset 
 

Ärendebeskrivning. 
I ett medborgarförslag, inlämnat till Robertsfors kommun, föreslås 

att en grupp i Ånäset, som har en studiecirkel med utlandsfödda, 

får tillgång till en odlingslott på Robertsfors kommuns mark. 

Förslagställaren uppger att odlingslotter kan inverka positivt för 

både utlandsfödda och svenskfödda som har ett trädgårdsintresse 

utan egna odlingsmöjligheter. 

 

Robertsfors kommun har vid dialog med förslagsställarna enats om 

följande: 

Gruppen ska fortsätta inventera intresset för en odlingslott hos de 

utlandsfödda i Ånäset. Om intresset är tillräckligt högt kommer 

gruppen att starta upp en odlingsförening och kontakt kommer att 

tas med lämpligt studieförbund för anordning av studiecirklar. 

 

Det i förslaget utpekade området är taxerat för bostadsändamål. 

Robertsfors kommun är inte villig att taxera om marken men 

ställer sig positiv till att utforma ett reglerat nyttjanderättsavtal, 

förslagsvis ett år i taget. 

 

I det fallet att en odlingsförening uppstartas bör denna förening 

insända en skrivning till Allmänna utskottet, hos Robertsfors 

kommun, med en begäran om ett nyttjanderättsavtal gällande 

odlingslott på föreslagen kommunal mark. 

 

Bilaga: Medborgarförslag 8/2016 

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

 

 Medborgarförslaget antas. 

 

 Robertsfors kommun ställer sig positiv till initiativet att starta 

en odlingsförening i Ånäset. 

 

 Robertsfors kommun är villig att utforma ett reglerat 

nyttjanderättsavtal, förslagsvis ett år i taget, gällande 

odlingslott på föreslagen kommunal mark. 
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Au § 152   Dnr 9017/21.109 
 
Medborgarförslag 2/2017 – B-körkort för alla 

 

Ärendebeskrivning. 
I ett medborgarförslag inlämnat till Robertsfors kommun föreslås 

att alla medborgare i Robertsfors kommun ska ha möjlighet att 

införskaffa ett B-körkort. 

Medborgarförslaget innehåller fyra olika förslag som i korthet 

innebär: 

 

 Ett ekonomiskt bidrag ska utgå till de som har egna knappa 

resurser så att de kan tillgodogöra sig förarutbildningen 

för B-körkort. En skriftlig ansökan gällande detta skall 

inges till socialtjänsten från berörd person. 

 Robertsfors kommun ska inköpa eller leasa ett antal bilar 

och kostnadsfritt låna ut dessa för övningskörning. 

Robertsfors kommun skall även stå för bränslekostnaden 

gällande dessa fordon. 

 Robertsfors kommun ska köpa in öppna föreläsningar i 

körkortsteori för allmänheten samt erbjuda kostnadsfria 

kurser vid varje ny terminsstart. Dessa kurser ska vara 

öppna för alla och utan anmälningskrav. 

 Robertsfors kommun ska köpa in ett antal platser på en 

intensivkörkortsutbildning som ska vara öppna för 

ekonomiskt och socialt utsatta personer. 

 

Enligt förslagsställaren anses dessa insatser leda till minskad 

arbetslöshet, minskad utflyttning från kommunen, ökade 

skatteintäkter, en jämnare fördelning av befolkningen med 

avseende på ålder samt ett mer integrerat samhälle. 

 

Ett ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät 

för den som har tillfälliga ekonomiska problem och individen ska 

vara helt utan egna ekonomiska resurser för att ha rätt till bistånd. 

Ekonomiskt bistånd består av två delar: försörjningsstöd och 

bistånd för livsföringen i övrigt. Försörjningsstödet prövas 

månadsvis och täcker de vanliga och regelbundet återkommande 

kostnaderna för till exempel mat, kläder, förbrukningsvaror, 

boende och hushållsel.  Körkort faller inte under detta 

biståndsområde. 

 

Ekonomiskt bistånd för livsföringen i övrigt gäller kostnader som 

är tillfälliga och inte täcks av försörjningsstödet. Vanliga behov är 

till exempel kostnader för läkarvård, medicin, tandvård, glasögon, 

möbler eller annat till hemmet och flyttning.  Det finns ingen 

begränsning när det gäller bistånd för livsföringen i övrigt och 

individen bestämmer själv vad den vill ansöka om.  
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Forts: au § 152 
 

Det avgörande är att individen behöver biståndet för att ha en 

skälig (rimlig) levnadsnivå. Begreppet skälig levnadsnivå har sitt 

ursprung i socialtjänstlagens portalparagraf, vilket innebär att 

socialtjänsten ska främja människors ekonomisk och sociala 

trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i 

samhällslivet 

 

Utifrån ovanstående är frågeställningen om erhållande av körkort 

är att anse som ”en skälig levnadsnivå”? Om bedömningen är att 

så är fallet, öppnas också möjligheten att ansöka om bistånd för 

livsföring i övrigt för att finansiera ett körkort. Det skulle alltså 

kunna vara möjligt att under vissa omständigheter bevilja 

ekonomiskt bistånd till ett körkort. Om en sådan möjlighet ska 

gälla en specifik målgrupp behövs ett politiskt beslut. 

 

Likabehandlingsprincipen, 2kap 2§ i Kommunallagen (1991:900), 

anger att kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar 

lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Kommuner får 

inte agera godtyckligt mot vissa medlemmar eller grupper av 

medlemmar. Detta härrör från objektivitetsprincipen, 1 kap. 9§ i 

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, som ger 

uttryck för att offentlig förvaltning ska beakta allas likhet inför 

lagen samt opartiskhet och saklighet. I klartext innebär detta att 

kommunala verksamheter ska motiveras utifrån ett allmänt 

kommunalt intresse och komma alla till del. Undantag kan bara 

göras om ett sådant enskilt stöd skulle få positiva effekter för 

kommunen som helhet, som väger tyngre än det principiella 

förbudet. 

 

I Sverige utgår idag inga generella bidrag till körkort som 

finansieras av skattemedel och i Robertsfors kommuns budget 

finns i dagsläget inga medel avsatta till körkortspengar. Ett riktat 

körkortsbidrag till ekonomiskt och socialt utsatta personer som 

grupp bedöms inte vara motiverat utifrån ett allmänt kommunalt 

intresse som kan komma alla till del och av den anledningen 

strider ett sådant beslut mest troligt mot likabehandlingsprincipen. 

Detta kan dock behöva utredas vidare. 

 

Regeringen har i september 2017 slutit en överenskommelse med 

Vänsterpartiet om att utreda frågan om att möjliggöra lån från 

CSN för B-körkort för att förbättra personers etablering på 

arbetsmarknaden. Syftet är att genomföra förslaget under 

mandatperioden. Enligt ett pressmeddelande från Vänsterpartiet är 

satsningen permanent och de tre första åren avsätts 603 miljoner 

kronor.  
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Forts: Au 1§ 152 
 
De som initialt omfattas av satsningen är unga arbetslösa mellan 

18-24 år och de mellan 25-47 år, som varit arbetslösa i minst sex 

månader. Från och med 2019 kommer även unga mellan 19-20 år 

med avslutade gymnasiestudier att omfattas. Lånet kommer att 

beviljas till de som tar personbilskörkort vid godkända trafikskolor 

och införs 1 september 2018. 

 

Med anledning av denna överenskommelse bedömer Robertsfors 

kommun att det inte är aktuellt att vidare utreda frågan om körkort 

för ekonomiskt och socialt utsatta personer. 

 

Bilaga: Medborgarförslag 2/2017 

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att: 

 

Medborgarförslaget avslås då ett riktat körkortsbidrag till 

ekonomiskt och socialt utsatta personer som grupp inte kan 

konstateras vara motiverat utifrån ett allmänt kommunalt intresse.  

 

Utifrån regeringens överenskommelse om att möjliggöra lån från 

CSN för B-körkort för att förbättra personers etablering på 

arbetsmarknaden bedöms det omotiverat att vidare utreda frågan 

om körkort för ekonomiskt och socialt utsatta personer i 

Robertsfors kommun. 
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Au § 153   Dnr 9017/180.109 
 
Medborgarförslag 5/2017 – Bygg en Natur-parkourbana 
med inslag av thougest träning i Ånäset 
 
Ärendebeskrivning. 
I ett medborgarförslag inlämnat till Robertsfors kommun föreslås 

att det ska byggas en Natur-parkourbana med inslag av thougest 

träning vid den outnyttjade gräsytan vid Nysätra idrottsplats. 

Förslagställaren vill ge utrymme för ökad motion och rörelse i 

annat än de traditionella idrotterna och anser att en parkourbana 

skulle passa väl in i ”byabilden”. 

 

Nysätra IF har påbörjat en stor satsning för att locka fler till sin 

verksamhet och tankar finns även att utbilda parkourledare för 

inomhusträning. De behöver en utomhus-parkourbana med inslag 

av thougest träning förlagd i närheten av fotbollsplan, hockeyrink, 

skid-och löparspår samt klubblokal för möjlighet till 

kombinationsträning. 

 

Robertsfors kommun har en fastställd budget för prioriterade 

investeringar och har under många år avsatt medel för att bland 

annat delfinansiera olika projekt. Erfarenheter från detta visar på 

en betydande driftsmedverkan från kommunen och i dagsläget är 

bedömningen att en Natur-parkourbana inte är en investering och 

driftskostnad som kan prioriteras samt att medel för en sådan 

investering saknas. 

 

Robertsfors kommun ställer sig dock positiva till att Nysätra IF i 

samverkan med privata aktörer tar initiativ till en Natur-

parkourbana i Ånäset och kan bistå med hjälp till att söka externa 

medel. 

 

Bilaga: Medborgarförslag 5/2017 

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: 

 

 att avstyrka medborgarförslaget eftersom medel för en sådan 

investering saknas och att en sådan investering i dagsläget inte 

kan betraktas som prioriterad. 
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Au § 154   Dnr: 2014/0342-9 
 
GRIMSMARK 14:2- Förslag till beslut om förbud med 
vite för 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) 12 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förbjuder 

Kommunstyrelsen ägarna till fastigheten GRIMSMARK 14:2,   

att från aktuell fastighet släppa ut WC-vatten som inte har 

genomgått av Kommunstyrelsen godkänd rening. Förbudet förenas 

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

maj 2018 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 

GRIMSMARK 14:2 den 19 maj 2014 då det konstaterades att den 

för fastigheten enskilda avloppsanläggningen var bristfällig. 

Slamavskiljaren bestod av en enkammarbrunn. Det fanns inga 

luftningsrör eller andra tecken på att det fanns något efterföljande 

reningssteg. Det har inte heller angetts något efterföljande 

reningssteg i inkommet svar på enkät. Avloppsanläggningen ligger 

ca 100 m från närmsta vattenförande dike som efter ca 400 m 

rinner ihop med Frängsmyrbäcken. Avloppsanläggningen har inget 

tillstånd och anlades enligt enkätsvar år 1950. 

 

Enligt svar på enkät är bostadshuset på fastigheten en 

åretruntbostad med en person i hushållet. Installationer i bostaden 

vars spillvatten leds till avloppsanläggningen är WC, dusch, 

tvättställ, tvättmaskin, diskmaskin och diskbänk.
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Forts: Au § 154 
 

Dricksvattenförsörjningen sker via en gemensamhetsanläggning 

vars vattentäkt ligger på behörigt avstånd från 

avloppsanläggningen. 

 

Förbudet trädde i kraft den 31 oktober 2016. Den 3 maj 2017 

genomfördes en uppföljande inspektion av avloppsanläggningen. 

Vid inspektion kunde konstateras att avloppsanläggningen var i 

bruk och att inga åtgärder vidtagits. 

 

Kommunicering angående förslag till beslut om förbud med vite 

för utsläpp av avloppsvatten gjordes den 22 maj 2017 med 

möjlighet för fastighetsägaren att yttra sig. 

 

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. 
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Forts: Au § 154 
 

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. 

 

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. Näringsämnen i spillvattnet reduceras 

endast runt 5-20 % i en slamavskiljare av trekammartyp. I en 

enkammarbrunn är reduktionen sannolikt ännu lägre. För att 

uppfylla kraven på normal skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets 

allmänna råd (NFS 2006:7) ska en avloppsanläggning reducera 90 

% av organiska ämnen (BOD7) samt 70 % av totalfosfor. Det krävs 

därmed ytterligare behandlingssteg efter slamavskiljaren för att 

avloppsanläggningen ska uppfylla kraven och klara av att ta hand 

om de näringsämnen, syreförbrukande ämnen och smittämnen som 

finns i avloppsvattnet. 

 

Det var först i början på 1970-talet som en mer modern syn på 

infiltration började spridas, så utifrån anläggningens ålder, 

observationer på plats och övriga inkomna uppgifter anser 

Kommunstyrelsen det sannolikt att det efter slamavskiljaren inte 

finns något efterföljande behandlingssteg. 

 

I och med att avloppsanläggningen endast består av en 

enkammarbrunn som sannolikt saknar efterföljande 

behandlingssteg bedömer Kommunstyrelsen att anläggningen inte 

är tillräcklig för att klara reduktionen av näringsämnen, 

syreförbrukande ämnen och smittämnen. 
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Forts: Au § 154 
 

För att minska risken för olägenhet för människors hälsa och/eller 

miljön bedömer därför Kommunstyrelsen att avloppsanläggningen 

måste åtgärdas om den ska fortsätta användas. 

 

Kommunstyrelsen anser att en tidsgräns bör fastställas för när 

utsläpp av det bristfälligt renade avloppsvattnet ska ha upphört. 

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 

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 
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Au § 155   Dnr: 2014/0692-11 
 
HERTSÅNGER 1:25- Förslag till beslut om förbud med 
vite för 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) 12 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förbjuder 

Kommunstyrelsen ägaren till fastigheten HERTSÅNGER 1:25, att 

från aktuell fastighet släppa ut WC-vatten som inte har genomgått 

av Kommunstyrelsen godkänd rening. Förbudet förenas med ett 

vite om åttiotusen (80 000) kronor.  Vitet utfaller den 31 maj 2018 

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 1:25 den 20 augusti 2014 då det konstaterades att 

den för fastigheten enskilda avloppsanläggningen var bristfällig. 

Anläggningen bestod av en enkammarbrunn samt att efterföljande 

rening av avloppsvattnet saknades. Avloppsanläggningen saknar 

tillstånd. 

 

Förbudet trädde i kraft den 31 oktober 2016. Den 19 juni 2017 och 

den 26 juli 2017 genomfördes en uppföljande inspektion av 

avloppsanläggningen. Vid inspektion kunde konstateras att inga 

åtgärder vidtagits och enligt fastighetsägaren är anläggningen i 

bruk. 

 

Kommunicering angående förslag till beslut om förbud med vite 

för utsläpp av avloppsvatten gjordes den 10 augusti 2017 med 

möjlighet för fastighetsägaren att yttra sig. Inget yttrande har 

inkommit.



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum                     

Allmänna utskottet                                              2017-09-19      Sida 49 (73) 
 
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Shbk för utskick till berörda    

 

 

 

Forts: Au § 155 

  

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 avlopps-

anordningar 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. 

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980899.htm#P12S1
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Forts: Au § 155 
 

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. 

 

I och med att slamavskiljaren endast består av en enkammarbrunn 

uppnås inte en tillräcklig avskiljning av partiklar.  Någon anlagt 

efterföljande reningssteg finns ej. För att minska risken för 

olägenhet för människors hälsa och/eller miljön bedömer därför 

Kommunstyrelsen att avloppsanläggningen måste åtgärdas. 

 

Kommunstyrelsen anser att en tidsgräns bör fastställas för när 

utsläpp av det bristfälligt renade avloppsvattnet ska ha upphört. 

 

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 

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 § 155 

 

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 
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Au § 156   Dnr: 2014/0229-12 
 

HERTSÅNGER 2:22- Förslag till beslut om förbud med 
vite för 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) 12 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förbjuder 

Kommunstyrelsen ägarna till fastigheten HERTSÅNGER 2:22,  att 

från aktuell fastighet släppa ut WC-vatten som inte har genomgått 

av Kommunstyrelsen godkänd rening. Förbudet förenas med ett 

vite om åttiotusen (80 000) kronor.  Vitet utfaller den 31 maj 2018 

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 2:22 den 3 juli 2014 då det konstaterades att den 

för fastigheten enskilda avloppsanläggningen var bristfällig. 

Avloppsanläggningen bestod av en trekammarbrunn, vilket såg ut 

som den svämmat över. Efterföljande rening av avloppsvatten 

saknas.  Avloppsanläggningen har tillstånd från 1979-10-22 för 

BDT-vatten dvs. anläggningen har inte tillstånd för att släppa ut 

wc-vatten. Enligt enkätensvaren finns vattentoalett installerat på 

fastigheten. Anläggningen bestod av en trekammarbrunn. 

Förbudet trädde i kraft den 31 oktober 2016. Den 19 juni 2017 och 

den 26 juli 2017 genomfördes en uppföljande inspektion av 

avloppsanläggningen. Vid inspektion kunde konstateras att 

avloppsanläggningen var i bruk och att inga åtgärder vidtagits. 

Kommunicering angående förslag till beslut om förbud med vite 

för utsläpp av avloppsvatten gjordes den 10 augusti 2017 med 

möjlighet för fastighetsägarna att yttra sig. Inget yttrande har 

inkommit.
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Forts au §156 
 

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 avlopps-

anordningar 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. 
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Forts: Au §156 
 

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. 

 

Kommunstyrelsen bedömer att den efterföljande reningen inte är 

tillräcklig för wc-vatten. Utifrån besök på platsen är det sannolikt 

att utloppsröret från slamavskiljaren mynnar direkt i mark dvs. att 

det inte finns någon anlagt efterrening för avloppsvatten. 

Trekammarbrunnen såg ut som den har svämmat över dvs. hade 

högvattenmärken, vilket kan beror på att brunnen är fel 

dimensionerat. Anläggningen har inte tillstånd att släppa ut wc-

vatten. För att minska risken för olägenhet för människors hälsa 

och miljön bedömer därför Kommunstyrelsen att avlopps-

anläggningen måste åtgärdas. 

 

Kommunstyrelsen anser att en tidsgräns bör fastställas för när 

utsläpp av det bristfälligt renade avloppsvattnet ska ha upphört. 

Fastighetsägarna 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 

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 §156 
 

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 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum                     

Allmänna utskottet                                              2017-09-19      Sida 56 (73) 
 
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Shbk för utskick till berörda    

 

Au § 157   Dnr: 2014/0178-12 
 
HERTSÅNGER 6:5- Förslag till beslut om förbud med 
vite för 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) 12 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förbjuder 

Kommunstyrelsen ägaren till fastigheten HERTSÅNGER 6:5,  

att från aktuell fastighet släppa ut WC-vatten som inte har 

genomgått av Kommunstyrelsen godkänd rening. Förbudet förenas 

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

maj 2018 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 6:5 den 14 augusti 2014 då det konstaterades att 

den för fastigheten enskilda avloppsanläggningen var bristfällig. 

Avloppsanläggningen bestod av en enkammarbrunn utan t-rör. 

Någon anordnad bädd för efterrening av avloppsvattnet finns ej. 

Avloppsanläggningen saknar tillstånd. 

 

Förbudet trädde i kraft den 31 oktober 2016. Den 19 juni 2017 och 

den 26 juni 2017 genomfördes en uppföljande inspektion av 

avloppsanläggningen. Vid inspektion kunde konstateras att 

avloppsanläggningen var i bruk och att inga åtgärder vidtagits. 

 

Kommunicering angående förslag till beslut om förbud med vite 

för utsläpp av avloppsvatten gjordes den 10 augusti 2017 med 

möjlighet för fastighetsägaren att yttra sig. Inget yttrande har 

inkommit. 
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Forts: Au § 157 
 

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 avlopps-

anordningar 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. 
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Forts: Au § 157 
 

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. 

 

I och med att slamavskiljaren endast består av en enkammarbrunn 

utan t-rör uppnås inte en tillräcklig avskiljning av partiklar. 

Eftersom det inte finns någon efterföljande rening av 

avloppsvatten, 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. 

 

Kommunstyrelsen anser att en tidsgräns bör fastställas för när 

utsläpp av det bristfälligt renade avloppsvattnet ska ha upphört. . 

 

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 

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 § 157 
 

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 
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Au § 158   Dnr: 2014/0350-13 
 
SKÄRAN 15:13- Förslag till beslut om förbud med vite 
för 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) 12 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förbjuder 

Kommunstyrelsen ägarna till fastigheten SKÄRAN 15:13, att från 

aktuell fastighet släppa ut WC-vatten som inte har genomgått av 

Kommunstyrelsen godkänd rening. Förbudet förenas med ett vite 

om åttiotusen (80 000) kronor.  Vitet utfaller den 31 maj 2018 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 SKÄRAN 

15:13 den 20 maj 2014 då det konstaterades att den för fastigheten 

enskilda avloppsanläggningen var bristfällig. 

 

Avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn som enligt 

uppgift från anlades 1980 och saknar efterföljande rening. 

 

Enligt svar på enkät är bostaden ett som används av 2 hushåll med 

5 personer i hushållen. Installationer på fastigheten vars spillvatten 

leds till avloppanläggningen är WC, dusch, tvättställ, diskmaskin 

och diskbänk. Dricksvattenförsörjningen sker via en grävd brunn 

som delas med 7 andra fastigheter och ligger ca 200 m från 

avloppsanläggningen. 

 

Avloppsanläggningen ligger 25-30 meter från Börsundbäcken som 

efter ca 50 meter rinner ut i havet. 
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Forts: Au § 158 
 

Förbudet trädde i kraft den 31 oktober 2016. Den 19 juni och 26 

juli 2017 genomfördes en uppföljande inspektion av 

avloppsanläggningen. Vid inspektion kunde konstateras att 

avloppsanläggningen var i bruk och att inga åtgärder vidtagits. 

 

Kommunicering angående förslag till beslut om förbud med vite 

för utsläpp av avloppsvatten gjordes den 11 augusti 2017 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. 
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Forts: Au § 158 
 

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. 

 

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, näringsämnen i spillvattnet reduceras 

endast runt 5-20 % i en slamavskiljare av trekammartyp. För att 

uppfylla kraven på normal skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets 

allmänna råd (NFS 2006:7) ska en avloppsanläggning reducera 90 

% av organiska ämnen (BOD7) samt 70 % av totalfosfor. Det krävs 

därmed ytterligare behandlingssteg efter slamavskiljaren för att 

avloppsanläggningen ska uppfylla kraven och klara av att ta hand 

om de näringsämnen, syreförbrukande ämnen och smittämnen som 

finns i avloppsvattnet. 

 

I och med att avloppsanläggningen saknar efterföljande 

behandlingssteg bedömer Kommunstyrelsen att anläggningen inte 

är tillräcklig för att klara reduktionen av näringsämnen, 

syreförbrukande ämnen och smittämnen. För att minska risken för 

olägenhet för människors hälsa och/eller miljön bedömer därför 

Kommunstyrelsen att avloppsanläggningen måste åtgärdas om den 

ska fortsätta användas. 

 

Kommunstyrelsen anser att en tidsgräns bör fastställas för när 

utsläpp av det bristfälligt renade avloppsvattnet ska ha upphört. 

Fastighetsägaren har haft två år på sig att åtgärda 

avloppsanläggningen.  

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum                     

Allmänna utskottet                                              2017-09-19      Sida 63 (73) 
 
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Shbk för utskick till berörda    

 

 

Frots: Au § 158 
 

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 

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 
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Au § 159   Dnr: 2014/0693-9 
 
Tryggroten 1:2 - Förslag till beslut om förbud med vite 
för 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) 12 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förbjuder 

Kommunstyrelsen ägarna till fastigheten Tryggroten 1:2, att från 

aktuell fastighet släppa ut WC-vatten som inte har genomgått av 

Kommunstyrelsen godkänd rening. Förbudet förenas med ett vite 

om åttiotusen (80 000) kronor.  Vitet utfaller den 31 maj 2018 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 

TRYGGROTEN 1:2 den 20 augusti 2014 då det konstaterades att 

den för fastigheten enskilda avloppsanläggningen var bristfällig. 

Anläggningen består av en trekammarbrunn utan t-rör. Från 

slamavskiljaren leddes avloppsvattnet direkt på närliggande dike 

via utloppsrör. De brister som observerades var att skiljeväggarna 

mellan kamrarna var inte hela samt att efterföljande rening av 

avloppsvatten saknas. Avloppsanläggningen saknar tillstånd. 

 

Förbudet trädde i kraft den 31 oktober 2016. Den 19 juni 2017 och 

den 26 juli 2017 genomfördes en uppföljande inspektion av 

avloppsanläggningen. Vid inspektion kunde konstateras att 

avloppsanläggningen var i bruk och att inga åtgärder vidtagits. 

 

Kommunicering angående förslag till beslut om förbud med vite 

för utsläpp av avloppsvatten gjordes den 2 maj 2017 med 

möjlighet för fastighetsägaren att yttra sig. Inget yttrande har 

inkommit. 
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Forts Au § 159 
 

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 avlopps-

anordningar 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. 
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Forts Au § 159 
 

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. 

 

I och med att slamavskiljaren inte har täta skiljeväggar uppnås inte 

en tillräcklig avskiljning av partiklar. Eftersom avloppsvattnet leds 

via utloppsrör direkt på närliggande dike, 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/eller miljön bedömer därför Kommunstyrelsen att 

avloppsanläggningen måste åtgärdas. 

 

Kommunstyrelsen anser att en tidsgräns bör fastställas för när 

utsläpp av det bristfälligt renade avloppsvattnet ska ha upphört. 

 

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 

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 § 159 
 

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 
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Au § 160 
 
Redovisning av delegationsbeslut byggnadsinspektör, 
bygglov mm. 
 

2016/B0353                    Björnen 3, Slutbesked eldstad och rökkanal 

2016/B0318                    Bäck 1:12, Slutbesked eldstad och rökkanal 

2016/B0285                    Sikeå 5:109, Slutbesked eldstad och rökkanal 

2017/B0020                    Skäran 15:15, Startbesked och fastställande av kontrollplan 

2017/B0005                    Ärlan 2, Slutbesked för ombyggnad av butik till lägenhet 

2017/B0133                    Ultervattnet 25:2 Reviderat bygglov för nybyggnad av garage 

2017/B0086                    Överklinten 5:43, Bostadsanpassning 

2017/B0145                    Sikeå 3:17, Bostadsanpassning 

2017/B0043                    Norum 1:19, Bostadsanpassning 

2017/B0156                    Nybyn 51:1, Bostadsanpassning 

2017/B0053                    Bygdeå Kyrkobord 1:13, Bygglov för nybyggnad av fritidshus 

2017/B0088                    Hertsånger 13:22, Bygglov för tillbyggnad av fritidshus samt 

                                        ändrad användning och anmälan eldstad 

2017/B01669                  Skinnarbyn 4:39, Anmälan om Attefallstillbyggnad samt 

                                        installation av eldstad och rökkanal 

2017/B0171                    Överklinten 3:79, Anmälan om installation av eldstad och 

                                        rökkanal 

2017/B0149                    Åkullsjön 5:13, Bostadsanpassning 

2017/B0154                    Björnen 3, Anmälan om Attefallstillbyggnad 

2017/B0173                    Gumboda 13:47, Anmälan om nybyggnad av Attefallshus 

2017/B0170                    Rickleå 36:3, Bygglov för tillbyggnad av fritidshus 

2017/B0125                    Näs 3:43, Bygglov för tillbyggnad av fritidshus 

2017/B0161                    Lärkan 1, Bygglov för skylt samt ändring av fasadfärg 

2017/B0187                    Sikeå 5:108, Anmälan om Attefallstillbyggnad 

2017/B0159                    Juvelen 5, Anmälan om nybyggnad av Attefallshus 

2016/B0360                    Norum 7:27, Startbesked och fastställande av kontrollplan 

2017/B0015                    Sikeå Hamn 1:40, Startbesked och fastställande av kontrollplan 

2016/B0298                    Fabriken 2, Slutbesked för tillbyggnad av verkstadslokal 

2017/B0130                    Näs 14:6, Slutbesked på anmälan om installation av kamininsats 

2017/B0123                    Norum 7:57, Bygglov för nybyggnad av garage 

2017/B0002                    Nybyn 27:9, Tidsbegränsat bygglov för presenningsgarage 

2017/B0163                    Skinnarbyn 4:57, Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och 

  garage 

2017/B0163                    Skinnarbyn 4:57, Startbesked och fastställande av kontrollplan 

2017/B182                      Sikeå 5:93, Bygglov för nybyggnad av fritidshus 

2017/B0134                    Stensäter 1:66, Bygglov för nybyggnad av bastu 

2017/B0192                    Nybyn 4:62, Bostadsanpassning 

2017/B0166                    Selsfors 3:1. Bostadsanpassning 

2017/B0100                    Flarken 13:34, Bostadsanpassning 

2017/B0116                    Älglund 2:1, Bostadsanpassning 

2017/B0035                    Delfinen 1, Bostadsanpassning 

2017/B0127                    Åkullsjön 3:37, Bostadsanpassning 

2017//B0155                   Norum 7:31, Bostadsanpassning 
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  Forts Au 160 
 

2017/B0209                    Smeden 8, Parkeringstillstånd 

2017/B0204                    Skäran 15:5, Bekräftelse på anmälan om installation av eldstad 

                                        och rökkanal 

2017/B0177                    Strand 1:7, Bygglov nätstation 

2017/B0128                    Ratu 3:15, Bygglov för nybyggnad av förråd med carport 

2017/B0200                    Gumboda 6:11, Bekräftelse på anmälan om installation av eldstad 

   och rökkanal 

2017/B0179                    Ånäset 16:2, Beslut för nybyggnad av väderskydd till ladd station 

                                        för elfordon 

2017/B0195                    Ånäset 28:7, Bygglov för carport 

2017/B0180                    Ånäset 16:2, Bygglov för spillzoner med oljeavskiljare 
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Au § 161 
 
Redovisning av delegationsbeslut miljöinspektör 
 

2017/0292                        Sikeå 5:88, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

2017/0331                        Rickleå 14:9, Anmälan om installation av värmepump – Berg 

2017/0371                        Skinnarbyn 12:1, Anmälan om installation av värmepump – Berg 

2017/0340                        Lägde 2:23, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

2017/0028                        Överklinten 22:2, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

2017/0334                        Överklinten 4:30, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

2017/0359                        Överklinten 3:9, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

2017/0370                        Gullmark 1:8, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

2017/0352                        Överklinten 9:26, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

2017/0368                        Gullmark 1:8, Anmälan om installation av värmepump – Jord 

2017/0350                        Edfastmark 7:1, Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning 

2017/0357                        Edfastmark 7:1, Föreläggande om försiktighetsmått för anmäld 

verksamhet 

2017/0289                        Överklinten 5:40, Föreläggande att upprätta ett 

egenkontrollprogram för Klintpellets AB 

2017/0332                        Sikeå 1:58, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

2017/0366                        Edfastmark 9:1, Utdömande av miljösanktionsavgift gällande 

anmälan av cistern 

2017/0344                        Överklinten 9:5, Anmälan om installation av värmepump – Berg 

2017/0349                        Nybyn 48:1, Anmälan om försäljning av folköl 

2017/0348                        Nybyn 48:1, Anmälan om tobaksförsäljning 

2017/0146                        Överklinten 5:39, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

2017/0351                        Brednoret 1:33, Anmälan om installation av värmepump – Berg 

2014/0258                        Grimsmark 12:2, Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken 

2014/0343                        Grimsmark 14:1, Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken 

2014/0344                        Grimsmark 4:20, Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken 

2014/0211                        Hertsånger 2:5, Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken 

2014/0332                        Grimsmark 12:4, Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken 

2014/0193                        Hertsånger 4:14, Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken 

2014/0737                        Hertsånger 6:4, Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken 

2014/0339                        Grimsmark 2:4 och Grimsmark 2:10, V Beslut om avgift för tillsyn 

enligt miljöbalken 

2017/0339                        Ratu 3:13, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanläggning 

2017/0298                        Lägde 1:11, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanläggning 

2017/0295                        Lägde 1:16, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanläggning 

2017/0297                        Lägde 1:43, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanläggning       

  

2017/0389                        Ultervattnet 11:11, Anmälan om kompostering av förmultningsbart 

köksavfall 

2017/0381                        Ytterklinten 2:23, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

2017/0385                        Estersmark 26:3, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

2017/0394                        Ånäset 16:12, Föreläggande om att rätta till brister 

2017/0398                        Flarken 26:5, Anmälan om installation av värmepump – Jord 

2017/0407                        Rickleå 14:5, Anmälan om installation av värmepump – Berg 
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Forts: Au § 161 
 

2017/0459                        Kålaboda 2:29, Anmälan om installation av värmepump – Berg 

2017/0386                        Åkullsjön 5:13, Anmälan om installation av värmepump – Berg 

2017/0384                        Åkullsjön 2:24, Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken 

2017/0412                        Lärkan 2, Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken 

2017/0406                        Nybyn 42:4, Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken 

2017/0413                        Skinnarbyn 4:9, Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken 

2017/0399                        Selsfors 1:15, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

2017/0365                        Norum 7:61, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

2017/0279                        Hertsånger 8:13, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

2017/0333                        Ratu 4:30, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

2017/0408                        Lägde 2:50, 2:10, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

2017/0409                        Lägde 2:27, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

2017/0329                        Överklinten 6:27, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

2017/0346                        Lägde 1:19, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

2017/0343                        Överklinten 7:4, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

2017/0345                        Hertsånger 6:3, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

2017/0458                        Hertsånger 21:2, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

2017/0460                        Hertsånger 8:12, 8:11, Tillstånd för nyanläggning av 

avloppsanordning                                       

2017/0488                        Hertsånger 5:8, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

2017/0485                        Överklinten 8:24, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

2017/0444                        Överklinten 32:1, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

2017/0461                        Överklinten 8:26, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

2017/0308                        Överklinten 6:32, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

2017/0454                        Överklinten 4:20, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

2017/0342                        Överklinten 5:17, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

2017/0425                        Bobacken 1:7, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

2017/0475                        Rickleå 11:8, 11:10, Tillstånd för nyanläggning av 

avloppsanordning 

2017/0415                        Bjurmyrkammen 4:1, Tillstånd för nyanläggning av 

avloppsanordning 

2017/0420                        Raturvik 1:45, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

2017/0356                        Ratuvik 1:15, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

2017/0355                        Ratuvik 1:16, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

2017/0358                        Lägde 2:69, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

2017/0490                        Norum 3:40, Bekräftelse anmälan om kompostering av 

förmultningsbarts köksavfall 

2017/0337                        Sikeå Hamn 1:33, Förbud om att släppa ut WC-vatten 

2017/0436                        Nybyn 41:8, Yttrande gällande ansökan om tillstånd enligt 

ordningslagen och lokala föreskrifter 

2017/0434                        Överklinten 8:28, Ansökan om befrielse från hämtning av 

hushållsavfall 

2017/0479                        Nybyn 3:26, Beslut om avgift för extra offentlig kontroll enligt 

livsmedelslagstiftningen 

2017/0443                        Hertsånger 18:8, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanläggning 
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Forts: Au § 161 
 

2017/0483                        Överklinten 19:1, Tillstånd för nyanläggning av 

avloppsanläggning 

2016/0724                        Tryggroten 1:2, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanläggning 

2017/0482                        Överklinten 8:5, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanläggning 

2017/0424                        Ånäset 28:1, Beslut om att avsluta ärendet utan ytterligare åtgärd 

2017/0486                        Rickleå 10:19, Anmälan om installation av värmepump – Berg 

2017/0489                        Arvidshem 1:1, Anmälan om installation av värmepump – Berg 

2017/0514                        Överklinten 8:21, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

2017/0512                        Lägde 1:12, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

2017/0473                        Överklinten 5:36, Anmälan om installation av värmepump – Berg 

2017/0481                        Överklinten 26:1, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

2017/0529                        Överklinten 9:5, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

2017/0480                        Ånäset 16:12, Beslut om avgift för extra offentlig kontroll enligt 

livsmedelslagstiftningen 

2017/0531                        Överklinten 24:1, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

2017/0487                        Sikeå 18:2, Beslut om avgift för extra offentlig kontroll enlig 

livsmedelslagstiftningen 

2017/0542                        Borgen 2, Beslut om riskklassning av livsmedelsanläggning och 

fastställande av årlig kontrollavgift 

2017/0433                        Hertsånger 7:5, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

2017/0507                        Ånäset 1:43, Beslut om avgift för extra offentlig kontroll enligt 

livsmedelslagstiftningen 

2017/0478                        Sikeå Hamn 1:33, Beslut om avgift för extra offentlig kontroll 

enligt livsmedelslagstiftningen 

2017/0470                        Nybyn 48:1, Beslut om riskklassning av livsmedelsanläggning och 

fastställande av årlig kontrollavgift 

2017/0538                        Målaren 1, Anmälan om installation av värmepump – Berg 

2017/0526                        Nybyn 46:6, Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken 

2014/0693                        Tryggroten 1:2, Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken 

2014/0350                        Skäran 15:13, Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken 

2014/0178                        Hertsånger 6:5, Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken 

2017/0229                        Hertsånger 22:2, Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken 

2014/0692                        Hertsånger 1:25, Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken 

2014/0347                        Skäran 15:43, Förbud om att släppa ut WC-vatten 

2014/0341                        Grimsmark 5:5, Förbud om att släppa ut WC-vatten 

2017/0551                        Överklinten 8:23, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

2017/0537                        Överklinten 39:1, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

2017/0484                        Grimsmark 12:2, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

2017/0442                        Överklinten 3:82, Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken 

2017/0561                        Överklinten 8:19, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

2017/0533                        Gullmark 5:9, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 

2017/0544                        Djäkneboda 3:4, Anmälan om installation av värmepump – Berg 

2017/0387                        Dalkarlså 1:18, Förbud om att släppa ut WC-vatten 
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Au § 162 
 
Delgivningar 
 

2017/0300                        Grimsmark 8:1, Grimsmark, Anmälan vattenverksamhet 

 

2017/0390                        Beslut om licensjakt efter björn i Västerbottens län 2017 

 

2017/0246                        Beslut gällande ekonomisk säkerhet för 2017 vid Fagerlidens 

deponianläggning 

2017/0302                        Beslut om bidrag för att driva och utveckla Mellanbygdens 

vattenråd under 2017 

 

9017/103.109  Länsstyrelsen; Beslut väg 651 Fredriksfors 

 

9017/171.109  Länsstyrelsen: Återställande av pir på fastigheten Ratu 4;16 

 

9017/210.109  Anmälan om vattenverksamhet Klankliden vägförening 

 

9016/206.109  Dom ang överklagat beslut. Bygglov för fasadändring fastigheten 

Robertsfors Bagaren 8.    

 

2017/0528  Livsmedelskontroll Nybyskolan (Fritids Skräddaren).  

Inga avvikelser noterades. 

 

2017/0543   Livsmedelskontroll Tundalsskolan. Inga avvikelser noterades. 

 

 

 


