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Plats och tid Kommunhuset kommunstyrelsens rum  2019-05-13, kl 13.00 – 17.30 
 
Beslutande Carl-Johan Pettersson (S), ordförande 

Ove Lindström (S) 

Ewa-Marie Westerlund (S) § 59-73, § 86 

Erland Robertsson (C), v ordförande 

Marie Viberg (C)  

SaraMi Liljeholm (S) § 74-85 § 87-88 

 

Ersättare 

SaraMi Liljeholm § 59-73, § 86 

 

Övriga deltagare Wolf Fischer, samhällsbyggnadschef 

Harrieth Lindberg, sekreterare 

Jennifer Sikström, Byggnadsinspektör 

Ann Lindberg, Bostadsstrateg 

 

 

 

 

Utses att justera Erland Robertsson 
 
  

 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf 59-88 

 Harrieth Lindberg  
 

 Ordförande   

 Carl-Johan Pettersson  
 

 Justerare   

 Erland Robertsson 

 

 ANSLAG/BEVIS 
 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Allmänna utskottet 
 

Sammanträdesdatum 2019-05-13 
 

Datum för anslags uppsättande                 2019-05-20 Datum för anslags nedtagande  2019-06-10 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Robertsfors                   
 

Underskrift                

                     Harrieth Lindberg      
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Föredragningslista 
 
§ 59 Val av justerare 

§ 60 Godkännande av föredragningslista 

§ 61 Skellefteå museum – Information om materialet till 

kulturmiljöbroschyren 

§62 Information månadsrapport april 2019 

§ 63 Ekonomorapport 1 2019 

§ 64 Godkännande av översiktsplan Robertsfors kommun 2019 

§ 65 Information från sektorn 

§ 66 Information om ovårdade tomter 

§ 67 Gång och cykelväg hållplats E4-gamla busstation 

§ 68 Kompisprojekt - Åtgärdsplan 

§ 69 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten – 

Överklintens Folkets Husförening 

§ 70 Revidering av kommunstyrelsen delegationsordning  

§ 71 Lägde 1:36 – Förslag till beslut om förbud med vite för 

utsläpp av WC-vatten 

§ 72 Beslut enligt reglementet för Robertsfors kommuns 

Folkhälsoråd 

§ 73 Delegationsordning detaljplaner 

§ 74 Möjlighet med taxi till kommunfullmäktige 

§ 75 Nybyggnation ambulansgarage och anpassning av lokal 

§ 76 Sänkt förbrukningsavgift för vatten för Flarkens Folkets Hus 

§ 77 Sänkt brukningsavgift för vatten i Kålaboda 

§ 78 Information angående Robertsfors Avloppsreningsverk  

§ 79 Skinnarbyn 2:28 – Föreläggande om uppstädning av ovårdade 

tomter  

§ 80 Skinnarbyn 4:31 – Ansökan om bygglov för tillbyggnad av 

enbostadshus med garage 

§ 81 Domherren 1 – Bygglov för fasadändring: ny dörr- och 

fönsteröppning samt skylt 

§ 82 Brednoret 1:28 – Strandskyddsdispens för nybyggd av 

attefallshus 

§ 83 Rickleå 36:1 – Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 

§ 84 Rickleå 13:20 – Strandskyddsdispens för tillbyggnad med 

carport  

§ 85 Ratu 7:9 – Bygglov för nybyggnad av fritidshus och 

garage/relax 

§86 Motion 8/2018 – Enskilda avlopp (Flyttas fram till punkt 72) 

§87 Delgivningar 

§88 Övriga frågor 
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SHBU § 59 
 

Val av justerare 
 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Erland Robertsson utses till justerare av dagens protokoll. 
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SHBU § 60   
 

Godkännande av föredragningslista 

 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
  Samhällsbyggandsutskottet godkänner föredragningslista. 

 

Flyttar punkt 86 Svar motion 8/2018 – Enskilda avlopp till punkt 

72 
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   SHBK, Bygginspektörer  

 

SHBU § 61     
 

Skellefteå museum – Information om 
materialet till kulturmiljöbroschyren 
 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet tackar för informationen. 

Ärendesammanfattning 

Rune Westerby och Pernilla Lindström, Skellefteå museum, 

informerade om vilka lagar och regler som styr Riksintresset i 

Robertsfors.  
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SHBK § 62     
 

Information månadsrapport april 2019 
 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet tackar för informationen. 

Ärendesammanfattning 

Wolf Fischer, Samhällsbyggnadschef, presenterade information om 

månadsrapport för Samhällsbyggnadskontoret 

 

Bilaga: 

Månadsrapport april 
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SHBU § 63       
 

Ekonomirapport 1 2019 
 
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet tackar för informationen.  

 
Särskilda yttranden 

Carl-Johan Pettersson, (s), Budget i balans, kaffe på Fabriksvägen 

Erland Robertsson (c), Miljöinspektörer i dagsläget finns 4,8 

tjänster minska ner med 2 tjänster.  

Ärendesammanfattning 

Wolf Fischer, Samhällsbyggnadschef, presenterade information om 

ekonomirapport 1 för Samhällsbyggnadskontoret 

 
Bilaga: 

Analys av verksamhet med underskott SHB 

Ekonomirapport 1 KS SHB 
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SHBK § 64  Dnr: SHBK-2018-1044 
 

Godkännande av översiktsplan 
Robertsfors kommun 2019 
  

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna ny 

översiktsplan för Robertsfors kommun och med stöd av plan- och 

bygglagen 3 kap 19 §. 

Att namnge den Översiktsplan 2019 (ÖP19)  

Ärendesammanfattning 

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. Varje mandatperiod ska kommunfullmäktige ta 

ställning till kommunens översiktsplan. Robertsfors kommuns 

befintliga översiktsplan är från 1991 och har därför tappat sin 

viktiga funktion som styrdokument. Ett nytt förslag till 

kommunövergripande översiktsplan har nu tagits fram i en flerårig 

beredningsprocess. Processen följer de steg som plan- och 

bygglagen kräver vilket bland annat kräver flera omgångar av 

samråd och möjligheter till synpunkter från allmänhet och andra 

intressenter såsom myndigheter. Inte minst visar översiktsplanen 

på de samlade markanspråk som finns i en kommun. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige ska varje mandatperiod upprätta eller ta 

ställning till 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 nu tagits fram i 

en flerårig beredningsprocess. Processen följer de steg som plan- 

och bygglagen kräver vilket bland annat kräver flera omgångar av 

samråd och möjligheter till synpunkter från allmänhet och andra 

intressenter såsom myndigheter. Inte minst visar översiktsplanen 

på de samlade markanspråk som finns i en kommun. Det kan gälla 

riksintressen för kultur, natur, rennäring men även för 

försvarsändamål och infrastruktur. 

Översiktsplanen är byggd på en målbilden för Robertsfors 

kommun 2030 består av fyra del områden som alla beskriver de 

framtida ställningstaganden som Robertsfors kommun bör arbeta 

utifrån. Målbilder med tillhörande ställningstaganden och 

rekommendationer är framtagna av en politisk styrgrupp i 

sammarbete med tjänstemän från Robertsfors kommun. 
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Styrgruppen har utsetts av kommunstyrelsen och allmänna 

utskottet har även utgjort ett viktigt forum i beredningsprocessen. 

Översiktsplanen för Robertsfors kommun bygger på en 

sammanvägning av mark- och vattenanvändningen som beskrivs i 

temadelarna. Översiktsplanen fokuserar på de strategiskt viktiga 

frågeställningarna som har lyfts fram av politiken i uppdraget med 

att ta fram en ny översiktsplan. Här finns också plankartor som 

visar Robertsfors kommun i delarna norr, söder, öst och väst och 

kartor på de största tätorterna i kommunen. 

Här finns förutsättningar, riksintressen enligt miljöbalken, 

miljökonsekvensbeskrivning, redogörelse dialogmöten och 

samrådsredogörelse, övriga gällande dokument. 

Planprocessen har inletts med ett upprättande av ett preliminärt 

förslag under 2015. Förslaget togs fram med konsultstöd från 

Sweco och byggde i första hand på fullmäktiges fastslagna mål 

och styrdokument. Försök har gjorts att utforma översiktsplanen på 

ett sådant sätt att det ska gå att uppdatera planen till del eller helt 

utan allt för kostsamma insatser. Det har dock varit relativt svårt 

då de formella kraven på vad som måste finnas med i 

översiktsplanen är stora. Det resulterar tyvärr i att 

översitsplaneprocessen lätt blir både lång och kostsam för en 

kommun. Möjligen är det anledningen till att Robertsfors kommun 

inte tagit fram någon ny översiktsplan på nästan trettio år. 

Första underlag för ny översiktsplan var föremål för samråd med 

allmänheten inom kommunen under 2016. Avrapportering av det 

samrådet skedde till Kommunstyrelsen 2016-12-13 (Översiktsplan 

Ks §137 dnr: 9016/268). Kommunstyrelsen godkände 

förutsättningarna för översiktsplanen och gav uppdraget till 

arbetsgrupp och förvaltning att arbeta vidare med förslaget. 

Kommunstyrelsen tog 2017-02-07 ställning till utkast 

Samrådshandling (Ks § 5 dnr 9017/28). 

Efter beredning i Allmänna utskottet (AU § 19) 2017-02-21, 

beslutade kommunstyrelsen (KS § 33 2017-03-14) att fastställa 

föreslagen samrådshandling samt fortsätta beredningsprocess 

genom Samrådsredogörelse och utställning översiktsplan 

Robertsfors kommun (Dnr 9018/93). Samrådsprocessen 

involverade ett antal öppna möten, samråd med bland andra 

pensionärs, ungdoms- och funktionshindersråd, utställning av 

samrådshandlingen på hemsida och kommunens bibliotek samt 

utställning av handlingen på Kommunhuset. En rad synpunkter 

lämnades in från i allmänhet och myndigheter och en redogörelse 

för processen samt inkomna synpunkter redovisas i 

översiktsplanen. 

2018-03-27 beslutade Allmänna utskottet om vilka inkomna 

synpunkter i samrådet som skulle arbetas in i förslaget till ny 

översiktsplan. De beslutade även då att den nya versionen skulle 

ställas ut för granskning. Granskningshandlingen låg ute under 

hösten 2018 och en rad ytterligare synpunkter kom in till 

kommunen. Inkomna synpunkter har därefter sammanställts och i 
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förekommande fall inarbetats i slutförslag till Översiktsplan 2019. 

Inkomna synpunkter redovisas som en bilaga till förslaget till ny 

översiktsplan, där kommenteras även vilka av synpunkterna som 

arbetats in i slutförslaget i tjänstemannaberedningen. Det förslag 

som nu ligger i handlingarna är därmed ett slutförslag som tagits 

fram i enlighet med de formkrav som ställs i plan- och bygglagen. 

Den långa process som skett har gett goda förutsättningar för bred 

politisk förankring samt säkerställt att invånare, intressenter, 

myndigheter och andra getts möjlighet att vara med och forma 

kommunens ställningstaganden och avvägningar.  

 

Bilagt förslag till Översiktplan för Robertsfors kommun är ej 

slutligt layout-hanterad. 

Beslut ska skickas till: 

Ny Översiktsplan ska finnas tillgänglig på kommunens hemsida 

och anslås genom gängse anslagningsrutiner gällande protokoll för 

KF. 
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SHBU § 65 
 

Information från sektorn 
 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet tackar för informationen och lägger 

ärendet till handlingarna. 

Ärendesammanfattning 

Wolf Fischer, Samhällsbyggnadschef, informerar från sektorn. 

 

Bilaga: 

Sektors information dat. 2019-05-13 
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SHBU § 66 
 

Information om ovårdade tomter  
 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet tackar för informationen och lägger 

ärendet till handlingen. 

 

Ärendesammanfattning 

 

Wolf Fischer, Samhällsbyggnadschef, informerar om ovårdade 

tomter. 
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SHBU § 67    
 

Gång och cykelväg hållplats E4-gamla 
busstation 
  

Samhällsbyggandsutskottets beslut 
Samhällsbyggnadskontoret tackar för informationen. 

Ärendesammanfattning 

Wolf Fischer, Samhällsbyggnadschef informerar om att ärendet är 

med i Länstransportplanen för 2018-2029. 
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   SHBK  

 

SHBK § 68   Dnr: 9018/121.109  
 

Kompisprojekt - Åtgärdsplan 
  

Samhällsbyggandsutskottets beslut 
Uppdra till Samhällsbyggnadskontoret att komma in med förslag 

och ekonomiskt redovisning innan den 16 september.   

 
Sammanfattning 
Utifrån ESAMS rapport KOMPIS har ett förslag på Åtgärdsplan tagits 

fram från Tillväxtsektorn. 

 
Kommunstyrelsen beslutade att tillskjuta åtgärdsplanen till respektive 

utskott för beredningen av förslag till beslut, senast 2019-09-30 
 
Beslutsunderlag: 

  
 Åtgärdsplan utifrån projekt KOMPIS 

 Rapport KOMPIS 

 Hamnarna i fokus  
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   Samhällsbyggandskontoret/Miljö  

 

SHBU § 69  Dnr: SHBK-2019-343 
 

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd 
till allmänheten – Överklintens Folkets 
Husförening 

Samhällsbyggandsutskottets beslut: 

Samhällsbyggnadsutskottet beviljar Överklintens Folkets Husförening 

U.p.a., organisationsnummer 794000-3325, tillfälligt serveringstillstånd 

till allmänheten för servering av starköl, vin och andra jästa 

alkoholdrycker på Överklintens Folkets hus, fastigheten Överklinten 

1:23. 
·         Tillståndet gäller 2019-06-01 med serveringstid 21.00–01.00 
·         Tillståndet gäller för max 200 personer. 
·         Servering får ske i utrymme enligt planritning (handling Dnr 

SHBK-2018-292-9). 
  

Beslutet meddelas med stöd av 8 kap 2 § Alkohollagen (2010:1622) 
 

Bilaga: Hur man överklagar till Förvaltningsrätten 

Ärendesammanfattning 

Överklintens Folkets Husförening U.p.a. (794000-3325)  har ansökt om 

tillstånd enligt 8 kap 2 § Alkohollagen (2010:1622) om att servera 

starköl och vin/ starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till 

allmänheten på Överklintens Folkets hus i samband med tillställningen 

Grunkor och mojänger. Ansökan inkom till 

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö 2019-04-03. Tillståndet är avsett att 

gälla 2018-06-01 klockan 21:00-01:00. 
  

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar i ärendet enligt delegationspunkt 

Ö.5.2 
 

Bilaga 
Tjänsteskrivelse dat 2019-05-02 
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   Samhälsbyggnadskontoret/Miljö 

Samhälsbyggnadskontoret/Bygg 
 

 

SHBK § 70   Dnr: SHBK-2019-543 
 

Revidering av Kommunstyrelsens 
delegationsordning 

  

Samhällsbyggnadschefens förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen att godkänna föreslagna ändringar i 

Kommunstyrelsens delegationsordning inom samhällsbyggnadsutskottets 

område. 

Ärendesammanfattning 

Samhällsbyggnadskontoret har uppmärksammat vissa brister i den 

av Kommunstyrelsen beslutade delegationsordningen. Ett förslag 

på ändringar har tagits fram. Ändringarna är inom 

Samhällsbyggnadsutskottets område. 

Beslutsunderlag 

·         Kommentarer med förslag till ny delegationsordning – PBL´s 

område (2019-03-08) 

·     Kommentarer kring förslag till ny delegationsordning – 

miljöinspektörernas områden samt skolskjutsar (2019-05-03) 

·       Förslag till ny delegationsordning inom miljöinspektörernas 

områden samt skolskjutsar (2019-05-03) 
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   Samhälsbyggnadskontoret/Miljö  

 

SHBU § 71  Dnr: 2016/0043  

LÄGDE 1:36 - Förslag till beslut om förbud 
med vite för utsläpp av WC-vatten 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut: 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar 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 att 

förbjuda ägaren till fastigheten Lägde 1:36,  Munter, Doris med 

personnummer 550201-8541, att släppa ut WC-vatten från den aktuella 

fastigheten som inte har genomgått av Kommunstyrelsen godkänd 

rening. Förbudet förenas med ett vite om sextiotusen (60 000) kronor. 

Vitet utfaller den 30 september 2019 om inte utsläpp av WC-vatten som 

inte har genomgått av Kommunstyrelsen godkänd rening upphört innan 

dess. 

Ärendesammanfattning 

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö besökte fastigheten LÄGDE 1:36 den 

29 juni 2016 då det konstaterades att den för fastigheten enskilda 

avloppsanläggningen var bristfällig. Brister som upptäcktes vid 

inspektion var att slamavskiljaren bestod av en enkammarbrunn och T-

rör saknades. Det var även oklart om det finns någon efterföljande 

rening.  Fastigheten har tillstånd för trekammarbrunn och markbädd på 

12m från 1978, utloppsröret är i riktningen mot vattenförande dike. Runt 

brunnen och ut mot dike växer det mängder av brännässlor, vilket 

indikerar läckage av näringsämnen. 
  

Den 9 november 2018 genomfördes en uppföljande inspektion av 

avloppsanläggningen. Vid inspektionen kunde det konstateras att 

avloppsanläggningen var i bruk. Det har inkommit dokumentation till 

Samhällsbyggnadskontoret/miljö på att skiljeväggar installerats i 

brunnen och ett T-rör har installerats. 
  

Kommunicering angående förslag till beslut om förbud med vite för 

utsläpp av avloppsvatten gjordes den 18 april 2019 med möjlighet för 

fastighetsägaren att yttra sig. Synpunkter har inkommit där 

fastighetsägaren anser att slamavskiljaren är åtgärdad och att infiltration 

finns. 
   

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar i ärendet enligt 

delegationspunkt M 12.5 

 
Bilaga: 
Tjänsteskrivelse dat. 2019-04-29 
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   Samhälsbyggnadskontoret  

 

SHBU § 72  Dnr:  
 

Beslut enligt reglementet för Robertsfors 
kommuns Folkhälsoråd 
 

Samhällsbyggnadschefens förslag till beslut: 
Samhällsbyggnadsutskottets beslutar att utse Ewa-Marie 

Westerlund, (s), och Ulrika Karlsson, Kostekonom, som 

representant till Folkhälsorådet. 

 
Ärendesammanfattning 

I enlighet med §6 Reglementet för Robertsfors kommuns 

Folkhälsord skall förtroendevalda representanter och 

tjänstepersoner utses från samtliga utskott för att få representation 

och förankring från alla verksamhetsgrenar i kommunen.  

 

Förslagsvis kan de som är utsedda föregående mandatperiod sitta 

kvar då mycket information och kunskap finns hos dessa. Byts 

någon ut så meddela föredragande tjänsteman. 

 

Tidigare representanter tjänstemän respektive utskott: 

SHB: Ulrika Karlsson (Kostekonom) 

SOC: Jhonas Nilsson (Socialchef) 

TVU: Magnus Hansson (Tillväxtchef) 

BoU: Pernilla Brändström (Verksamhetssekreterare) 

 

Att samtliga utskott utser enl. §6 Reglementet för Robertsfors 

kommuns Folkhälsoråd: 

 

Beslutsunderlag: 

Tjänsteskrivelse 

Reglemente för Robertsfors Folkhälsoråd 
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SHBU § 73   Dnr. SHBK-2019-544 
 

Delegationsordning detaljplan 

  

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar att beslut om planbesked, när beslutet 

är förenligt med gällande översiktplan, delegeras 

samhällsbyggnadsutskottet i enlighet med tidigare punkt B 2.1 i 

delegationsordningen. 

Ärendesammanfattning 

I samband med förslag till förändring av delegationsordningen 

rörande detaljplaneprocessen (KS 2019-04-08 § 50) föreslogs av 

misstag att kommunstyrelsen skulle fatta samtliga beslut om 

planbesked. I tidigare delegationsordning, B 2.1, står att beslut i 

ärenden om planbesked delegeras av kommunstyrelsen till 

samhällsbyggnadsutskottet om den tänkta detaljplanen är förenlig 

med gällande översiktsplan. 

  
Bilaga 
Tjänsteskrivelse 2019-05-03 

 

Mötet ajourneras och återupptas den 2019-05-15 kl. 13.00. 
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Au § 74  Dnr. 9019/76.109 

Möjlighet med taxi till 
Kommunfullmäktigemöten 

  Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Utgår, går direkt till kommunstyrelsen för vidare beredning med 

hänvisning till kommunfullmäktiges beslut. 

Ärendesammanfattning 

Under Demokratiberedningens sammanträde 2019-01-28 

diskuterades möjligheten att det under 2019 ska vara möjligt för 

invånare att boka taxi till kommunfullmäktiges möten. 2019-03-04 

beslutade Kommunfullmäktige att ärendet ska återremitteras till 

Kommunstyrelsen för beredning.  

 

Bilaga: 

Tjänsteskrivelse 

Demokratiberedningens Protokoll 2019-01-28 

Kommunfullmäktiges Protokoll 2019-03-04 
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SHBU § 75   Dnr : 9019/142.109 
 

Nybyggnation ambulansgarage och 
anpassningar av lokal 
 
Samhällsbyggnadsutskottet beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar att ålägga samhällsbyggnadskontoret 
att uppföra ett ambulansgarage. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ålägga samhällsbyggnadskontoret 
att utföra anpassningar av befintlig lokal på Fabriksvägen för 
ambulanspersonal enligt liggande förslag. 
 
Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att utreda placering av 
ambulansgarage.  
 
Under utredningen presenteras kostnader och handlingar för 
bygglovsprocessen. 

 
Utskottet får fortlöpande information om utredningsens 
fortskridande. 

   
Ärendesammanfattning 
Lokalen som brukas som garage och personalutrymme för 

ambulanspersonalen är idag inte väl anpassad och personalen 

uttrycker BRO (ByggnadsRelaterad Ohälsa). 

  

Befintlig lokal på Fabriksvägen kan med små medel anpassats till 

ambulanspersonalen och fylla väldigt god funktion då 

samarbetsprojekt mellan ambulans och vård startas inom kort, 

samt att övernattning och närhet till varm ambulans går att lösa på 

ett bra sätt. 

 

Beslutsunderlag: 

 Tjänsteskrivelse (2019-03-18) 

 Tjänsteskrivelse v.2 (2019-04-01) 

 Kostnadsuppskattning 2019-04-01 

 Skiss på åtgärder  

 Protokoll AU 190325 § 60 

 Protokoll KS 190408 § 49 

 Protokoll KF 190429  

 

Tillägg 2019-04-04: 

Efter slutlig dialog med entreprenör under eftermiddag 2019-04-04 

har Ambulansgaraget beräknats till 500 000 kronor av 

entreprenören och då gäller det för helt nyckelfärdigt 

ambulansgarage. 
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Au § 76  Dnr: SHBK-2019-545  

Sänkt brukningsavgift för vatten för 
Flarkens Folkets Hus 

 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Begäran om reducerad avgift för vatten för Flarkens Folkets Hus 
beviljas. 

 

 Ärendesammanfattning 
- GVA-avdelningen har fått in ett mail från Flarkens Folkets Hus 
förening med begäran om reducerad avgift för vatten pga. en 
vattenläcka. 

  

Beslutsunderlag 
Mail från kunden 

Ärendet 

Flarkens Folkets Hus förening har debiterats för en 
vattenförbrukning 2018 på 613 m3 mot normal årsförbrukning på 
88 m3, anledningen till detta uppges vara en toalettstol som stått 
och läckt, den har nu bytts ut. 

  
Överförbrukningen är således 525 m3 varav 100 m3 står kunden 
själv för och resterande överförbrukning halveras enligt princip. 

  
Flarkens Folkets Hus förening ska därför återbetalas för 213 m3 
vattenförbrukning. 

Beslut ska skickas till: 

-          Petra Blomberg, petra@bas.ac.se 
-          Johan Hedlund, johan.hedlund@robertsfors.se 
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SHBU § 77  Dnr: SHBK-2019-546 

Sänkt brukningsavgift för vatten i 
Kålaboda 

 
Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Begäran om reducerad avgift för vatten i Kålaboda avslås. 

 

 Ärendesammanfattning 
- GVA-avdelningen har fått in ett mail från en missnöjd kund som 

begär reducerad avgift med 50 % från 1/5 till dess vi ordnar med 

bättre dricksvatten. 

  

Beslutsunderlag 
Mail från kunden 

Ärendet 

Kålaboda har som kunden beskriver ett hårt vatten som kräver 

högre dos av rengöringsmedel, råvattnet har även för höga halter 

av fluorider som filtreras bort till godkännda nivåer. Inga tillsatser 

tillförs råvattnet. I en del av fastigheterna har det uppstått problem 

med grumligt vatten, vilket vi har avhjälpt med filter som vi har 

satt upp hos kunderna, vi har även gjort en större rengöring av 

ledningsnätet i Kålaboda. 

  

Syftet med arbetet med att hitta en bättre källa för vatten i 

Kålaboda är att få ett vatten utan fluorider, detta medför att ett 

enklare och mer lättskött vattenverk kan byggas och 

förhoppningsvis får vi även en lösning på problemet med grumligt 

vatten hos vissa kunder. 

  

Vattnet provtas regelbundet och är tjänligt som dricksvatten. 

Eftersom det är ett tjänligt dricksvatten som levereras anser vi att 

vi har rätt att ta betalt för detta enligt gällande taxa. 

Beslut ska skickas till: 

-          Monika Henriksson, mahn@robertsfors.se 

-          Johan Hedlund, johan.hedlund@robertsfors.se 
. 
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SHBU § 78     
 

Information angående Robertsfors 
Avloppsreningsverk 
 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet tackar för informationen och lägger 

ärendet till handlingen. 
 
Problem med reningsresultat  
Under 2018 uppstod problem med reningsresultaten på Robertsfors 

avloppsreningsverk. En konsult kontaktades då som felsökte 

verket och en åtgärdsplan upprättades. Många av åtgärderna har 

genomförts såsom att rengöra alla bassänger, montera omrörare, 

renovera mellanvägg m.m. men några punkter på åtgärdslistan 

kvarstår. 

  

Vi har beställt en uppgradering av styr- och övervakningssystemet, 

ska utföras den här veckan, och efter det är färdigt ska vi lättare 

kunna ändra pumptiderna för slampumpningen. Under tiden sköts 

styrningen av pumparna manuellt. 

  

En av de planerade åtgärderna var att renovera det mekaniska 

grovrensgallret, en kostnadskalkyl för detta ligger på 150 – 200 

tkr. Jag har även tagit in en offert på en helt ny maskin och den 

ligger på ca 500 tkr. Jag kommer att äska investeringsmedel för en 

ny maskin till 2020 och under tiden kommer vi att köra det 

befintliga grovrensgallret med större frekvens för att rensa bort det 

mesta av grovrenset. 

  

De hittills utförda åtgärderna har gett önskat resultat, vi provtar 

avloppsvattnet 2 ggr/månad och har sedan november 2018 en serie 

av godkännda reningsresultat. Vi kommer att gå igenom och 

revidera åtgärdsplanen i maj månad.   

  
Ändring av utsläppspunkt  
I de utsläppsvillkor vi har tillstånd för idag tillämpas en dispens för 

reningsverk i kallt klimat, dispensen innebär att vi tillåts en 

reduktion på 40% av syrekrävande biologiska ämnen (BOD) mot 

de strängare kraven på 70% reduktion. Man är orolig från 

regeringshåll att detta dispensvillkor kommer att slopas av EU och 

att det i så fall kommer med kort varsel och kräver snabb 

åtgärdstid. Om vi ska reducera 70 % BOD måste reningsverket 

byggas ut med fler bassänger för att inrymma ett biologiskt 

reningssteg vilket blir väldigt kostsamt. 

  

Ett alternativ som vi undersöker är att nyttja en ledning som 

tidigare användes för kylvatten från Rickleån i Robertsfors till en 
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industrifastighet i Sikeå som sedan mynnar i Sikeåfjärden. Om vi 

skulle använda den ledningen som utloppsledning för det renade 

vattnet blir lagens krav på rening mildare. Vi har haft ett samråd 

med Länsstyrelsen, dom kan villkora utsläppen men vilka villkor 

som sätts beror på miljön recipienten. Det finns dock ingen data på 

miljön i Sikeåfjärden så vi har påbörjat en provtagning där, prover 

ska tas 4 gånger under ett år och sedan tas nya kontakter med 

Länsstyrelsen för att diskutera utsläppsvillkoren vid en eventuell 

ändring av utsläppspunkten. 

  
Ansluta Överklinten?  
En konsultutredning pågår för att ta fram ett beslutsunderlag kring 

frågan om det är ekonomiskt rimligt att bygga en 

överföringsledning för avloppsvatten från Överklinten till 

Robertsfors. 

  

Tillståndet i Robertsfors tillåter en dimensionerande anslutning på 

2500 personekvivalenter (pe), vi är nära taket på antal anslutna nu 

så om detta blir aktuellt behöver tillståndet revideras för att tillåta 

fler anslutna. 

  
Ansluta Fredriksfors?  
Oavsett vad som sker med Överklintens avlopp bör vi utöka 

verksamhetsområdet för Fredriksfors och pumpa ner det avloppet 

till Robertsfors. Vi håller på och utreder om dessa fastigheter kan 

rymmas inom befintligt tillstånd. 

  
Bräddningar i ledningsnätet  
I ledningsnätet finns 6st pumpstationer där orenat vatten kan 

brädda ifall pumparna inte skulle gå eller om flödena blir allt för 

höga för pumparnas kapacitet. Vi har gjort klart i 2 av dessa 

stationer så att det registreras vilka tidpunkter det bräddar och 

vilka volymer, en tidplan och prioriteringsordning för när övriga 

pumpstationer ska vara uppdaterade med bräddningsmätning ska 

göras senast 30 juni. 

  
Slamlagun  
En Slamlagun, dvs en nedsänkt asfalterad yta med jordvallar finns 

på reningsverket, i ena sidan finns en avloppsbrunn med slusslucka 

där vatten kan rinna från lagunen in till reningsverket. På denna 

yta kan man tippa ut slam från lastbilar om det av någon anledning 

inte går att köra in på reningsverket. Vid större driftstopp på 

reningsverket kan man även pumpa ut slam på denna yta för 

torkning. Vi ska se över denna lagun med avseende på botten och 

väggar för att säkerställa att innehåll inte läcker ut i intilliggande 

dike senast 30 juni.  

 

Johan Hedlund 

Gatu- och VA-chef 
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SHBU § 79  Dnr: 2015/B0255 

Skinnarbyn 2:28 – Föreläggande om 
uppstädning av ovårdad tomt 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att med stöd 

av plan- och bygglagen (2010:900) 11 kap 19 § och miljöbalken 

(1998:808) 26 kap 9 § besluta att förelägga Ulf Ingemund 

Jakobsson, 19401118-8911, att senast tre månader efter att ha tagit 

del av detta beslut ha utfört följande åtgärder: 

Avlägsna all lös egendom som finns upplagd på fastigheten 

Robertsfors Skinnarbyn 2:28. Vilka föremål det handlar om 

framgår av bifogad fotodokumentation, totalt 26 fotografier. 

Underlåtenhet att utföra de åtgärder som förläggandet gäller kan 

resultera i att åtgärderna utförs på fastighetsägarens bekostnad 

enligt plan- och bygglagen 11 kap 27 §. 

Ärendesammanfattning 
Samhällsbyggnadskontoret har vid ett flertal tillfällen påtalat för 

ägaren att fastigheten Skinnarbyn 2:28 måste städas upp och att 

tomten inte kan användas som upplagsplats. Anmälningar från 

allmänheten inkommer med jämna mellanrum om att fastigheten 

är skräpig och att det finns risk för att människor och miljö tar 

skada. Fastigheten ligger också väl exponerad i samhället och 

många människor har insyn till fastigheten. Fastighetsägaren utför 

inte uppstädningen självmant utan behöver nu föreläggas om att 

utföra åtgärden. 

Samhällsbyggnadsutskottet ska bereda ärendet till 

kommunstyrelsen eftersom delegationsförbud råder enligt plan- 

och bygglagen 12 kap 6 §.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse dat. 2019-04-30 

Fotodokumentation 

Karta 

Karta 
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SHBU § 80   Dnr. SHBK-2019-21 
 

Skinnarbyn 4:31 - Ansökan om bygglov 
för tillbyggnad av enbostadshus med 
garage 

Samhällsbyggnadschefens förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta 

avslå ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med 

garage inom fastigheten Skinnarbyn 4:31. Beslutet fattas med stöd 

av plan- och bygglagen (2010:900) PBL 9 kap 30 § och med 

följande motivering: 

Aktuell tillbyggnad strider mot planbestämmelserna och 

avvikelsen kan inte bedömas vara liten i kontextuell mening eller 

godtagbar i belysning av en lämplig stadsbyggnad. Åtgärden 

överensstämmer inte med planens syfte – bostäder med 

byggnadsarea (BYA) upp till 200 kvm. 

Ärendesammanfattning 

Fastighetsägaren har ansökt om bygglov för en tillbyggnad med 

garage på ett befintligt enbostadshus i ett villakvarter i Bygdeå. 

Det befintliga garaget på ca 39 kvm planeras att rivas och ersättas 

av ett större garage på ca 93 kvm. Det nya garaget planeras få en 

placering två meter från tomtgränsen. 

  

Åtgärden strider mot gällande detaljplan avseende byggrätt. Med 

föreslagen tillbyggnad blir avvikelsen mot detaljplanen 79 kvm 

eller 39,5 %. En liten avvikelse som kan godtas är enligt praxis 

max 10 %. Åtgärden avviker från detaljplanen även avseende 

tillåtet minsta avstånd till tomtgräns. 

  

Samhällsbyggnadsutskottet ska bereda ärendet till 

kommunstyrelsen eftersom utskottet saknar delegation för att fatta 

beslut, en så här omfattande avvikelse är inte heller delegerad till 

tjänsteperson. Sökande har begärt att ärendet ska beslutas politiskt. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse dat  

Bygglovshandlingar 

Bygglovshandlingar 

Bygglovshandlingar 

Bygglovshandlingar 

Karta 

Detaljplan ”Södra delen av Skinnarbyn” från 1978 

Stadsarkitektens yttrande 

Skrivelse från sökande 

Tidigare bygglov inom samma detaljplan från 2005 
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SHBU § 81  Dnr: SHBK-2019-469 

Domherren 1 – Bygglov för fasadändring: 
ny dörr- och fönsteröppning samt skylt 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut: 

Kommunstyrelsen att med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen 

(2010:900) PBL, bevilja bygglov för att sätta in en ny ytterdörr 

och ett nytt fönster samt sätta upp en skylt i enlighet med bilagd 

fasadritning. 

Ärendesammanfattning 

Ärendet avser bygglov för fasadändring på sydöstra fasaden 

genom att ett nytt fönster och en ny dörr sätts in samt att fasaden 

förses med en mindre skylt. Fastigheten ligger inom detaljplanerat 

område och inom riksintresse för kulturmiljövården. 

  

Samhällsbyggnadsutskottet ska bereda ärendet till 

kommunstyrelsen eftersom utskottet saknar delegation för att fatta 

beslut i ärenden om bygglov för fasadändring. Delegation till 

tjänsteperson kan inte nyttjas inom riksintresseområdet för 

kulturmiljövården AC 14. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse dat  

Ansökningshandlingar 

Karta 
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SHBU § 82   Dnr: SHBK-2019-406 

Brednoret 1:28 – Strandskyddsdispens för 
nybyggnad av attefallshus 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt delegation från 

kommunstyrelsen punkt Ö 1.5 och med stöd av miljöbalken 7 kap 

18 § att strandskyddsdispens ges för nybyggnad av attefallshus på 

fastigheten Brednoret 1:28 vid Bottenhavet i enlighet med bilagd 

situationsplan. 

 

Särskilt skäl för strandskyddsdispens föreligger enligt 7 kap 18 c § 

miljöbalken eftersom den plats dispensen avser redan har tagits i 

anspråk på ett sådant sätt att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften. 

  

Den yta som får tas i anspråk är markerad i stadsarkitektens 

yttrande. 

 

Enligt lag upphör detta beslut att gälla om åtgärden inte har 

påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från 

dagen då beslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h § miljöbalken). 

Länsstyrelsen ska inom tre veckor besluta om de ska 

överpröva detta beslut eller inte. Sökanden upplyses även 

om att vissa föreningar som enligt sina stadgar har till 

ändamål att tillvarata frilufts-, naturskydds- och 

miljöskyddsintressen, har rätt att överklaga beslutet (se 

bilaga). Därför bör länsstyrelsens beslut och eventuell 

vidare handläggning avvaktas innan några åtgärder vidtas. 

Ärendesammanfattning 

Fastighetsägaren har ansökt om strandskyddsdispens för 

nybyggnad av ett attefallshus om ca 18 kvm. Byggnaden ska 

ersätta två mindre sovstugor som rivs. På platsen råder 

strandskydd enligt miljöbalken (MB) 7 kap §§ 13-14. 

Samhällsbyggnadsutskottet har delegation från kommunstyrelsen 

för att ta beslut i ärenden om strandskyddsdispens där kommunen 

har rätt att besluta om dispens. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse dat  

Ansökningshandlingar 

Ansökningshandlingar 

Ansökningshandlingar 

Stadsarkitektens yttrande 

Karta 
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SHBU § 83   Dnr. SHBK-2019-256 

Rickleå 36:1 – Förhandsbesked för 
nybyggnad av fritidshus 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Kommunstyrelsen att med stöd av 9 kap 17 § plan- och bygglagen 

(2010:900) PBL, lämna ett positivt förhandsbesked för nybyggnad 

av fritidshus i ett plan inom en bostadsfastighet om ca 2000 kvm 

på plats markerad i bifogad karta, som planeras avstyckas från 

Rickleå 36:1. Fastigheten ska placeras minst 100 meter från 

strandlinjen. 

Sökande uppmärksammas på att åtgärden även kräver bygglov. 

Ett positivt förhandsbesked är bindande vid en kommande 

bygglovsprövning om ansökan om bygglov görs inom två år från 

den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. Inkommer inte 

ansökan om bygglov inom den tiden upphör beslutet att gälla. 

Ärendesammanfattning 

Ärendet avser förhandsbesked för nybyggnation av ett fritidshus i 

ett plan på en fastighet om ca 2000 kvm som planeras att avstyckas 

från Rickleå 36:1. 

  

Samhällsbyggnadsutskottet ska bereda ärendet till 

kommunstyrelsen eftersom utskottet saknar delegation för att fatta 

beslut i ärenden om förhandsbesked. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Ansökningshandlingar 

Ansökningshandlingar 

Ansökningshandlingar 

Stadsarkitektens yttrande 

Karta 
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SHBU § 84   Dnr. SHBK-2019-372 

Rickleå 13:20 – Strandskyddsdispens för 
tillbyggnad av carport 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt delegation från 

kommunstyrelsen punkt Ö 1.5 och med stöd av miljöbalken 7 kap 

18 § att strandskyddsdispens ges för tillbyggnad av carport på 

fastigheten Rickleå 13:20 vid Rickleån i enlighet med bilagd 

situationsplan. 

 

Särskilt skäl för strandskyddsdispens föreligger enligt 7 kap 18 c § 

miljöbalken eftersom den plats dispensen avser redan har tagits i 

anspråk på ett sådant sätt att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften. 

  

Den yta som får tas i anspråk är markerad i stadsarkitektens 

yttrande. 

 

Enligt lag upphör detta beslut att gälla om åtgärden inte har 

påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från 

dagen då beslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h § miljöbalken). 

Länsstyrelsen ska inom tre veckor besluta om de ska 

överpröva detta beslut eller inte. Sökanden upplyses även 

om att vissa föreningar som enligt sina stadgar har till 

ändamål att tillvarata frilufts-, naturskydds- och 

miljöskyddsintressen, har rätt att överklaga beslutet (se 

bilaga). Därför bör länsstyrelsens beslut och eventuell 

vidare handläggning avvaktas innan några åtgärder vidtas. 

Ärendesammanfattning 

Fastighetsägaren har ansökt om strandskyddsdispens för 

tillbyggnad av carport om ca 25 kvm. 

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

14. 

Samhällsbyggnadsutskottet har delegation från kommunstyrelsen 

för att ta beslut i ärenden om strandskyddsdispens där kommunen 

har rätt att besluta om dispens. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Ansökningshandlingar 

Stadsarkitektens yttrande 

Karta 
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SHBU § 85   Dnr. SHBK-2019-372 

Ratu 7:9 – Bygglov för nybyggnad av 
fritidshus och garage/relax 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om bygglov för 

nybyggnad av fritidshus och garage/relax. Beslutet fattas med stöd 

av plan- och bygglagen (2010:900) PBL 9 kap 31 b § och med 

följande motivering: 

Aktuell åtgärd strider mot gällande detaljplan avseende byggrätt 

och avvikelsen kan inte bedömas vara liten i kontextuell mening. 

Åtgärden överensstämmer inte med planens syfte – bostäder med 

byggnadsarea (BYA) upp till 140 kvm. 

Ärendesammanfattning 

Fastighetsägaren har 2019-03-01 ansökt om bygglov för 

nybyggnad av fritidshus och garage/relax. 2013-09-02 beviljades 

bygglov för motsvarande åtgärd, men det bygglovet har hunnit 

förfalla innan projektet färdigställdes. Fastighetsägaren har därför 

ansökt om förnyat bygglov. Under byggprocessen har dock 

takutsprången på huvudbyggnaden blivit större än vad som 

beviljades i bygglovet 2013. Det medför att byggnadsytan vuxit 

med 50 kvm och nu avviker ytterligare från gällande detaljplan. 

  

Samhällsbyggnadsutskottet ska bereda ärendet till 

kommunstyrelsen eftersom utskottet saknar delegation för att fatta 

beslut i ärendet. En så här omfattande avvikelse är inte heller 

delegerad till tjänsteperson. Sökande har begärt att ärendet ska 

beslutas politiskt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Bygglovsansökan 

Bygglovsansökan 

Bygglov 2013 

Karta 

Detaljplan 

Skrivelse från sökande 

Foton 
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SHBU § 86   Dnr. 9018/195.109 
 

Svar Motion 8/2018 om enskilda avlopp 
 

Motionen yrkar att ett system införs vid hanteringen av enskilda 

avlopp som på ett effektivt och hållbart sätt tar hänsyn till både 

fastighetsägaren och miljönyttan, samt att möjligheten att göra 

undantag stärks i kravet om åtgärder för enskilda avlopp. Därtill 

yrkar man att inventeringen av enskilda avlopp stoppas tills 

ovanstående att satser har förankrats politiskt. 

 

Enskilda avlopp klassas enligt miljöbalken som miljöfarlig 

verksamhet och kommunen har en skyldighet att genomföra tillsyn 

på sådana verksamheter. Enligt förordningen om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd (1998:899) är det förbjudet att släppa 

ut avloppsvatten från vattentoalett om avloppsvattnet inte har 

genomgått längre gående rening än slamavskiljning. Detta innebär 

att det är olagligt att inte ha en fungerande avloppsanläggning om 

vattentoalett är ansluten till anläggningen. 

 

I Robertsfors kommun finns det cirka 3000 enskilda avlopp. 

Flertalet av dessa är gamla och uppfyller inte Naturvårdsverkets 

nuvarande krav på rening då de består av enkammarbrunnar utan 

någon form av efterföljande rening. Flertalet av de enskilda 

avloppen saknar dessutom tillstånd och enligt 13§ i förordningen 

om miljöfarlig verksamhet (1998:899) krävs det tillstånd för att 

inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska 

anslutas till. 

 

Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 1 april 2014 fastställdes 

de av Samhällsbyggnadskontoret/Miljös föreslagna åtgärdsgränser 

för enskilda avlopp i kommunen. I dessa framgår bland annat att 

anläggningar som medför omedelbara miljö- och hälsorisker samt 

anläggningar utan vare sig slamavskiljare eller längre gående 

rening ska beläggas med förbud. Under Kommunstyrelsen 

sammanträde den 24 februari 2015 fastställdes nya föreslagna 

åtgärdsgränser för bedömningar av enskilda avlopp i kommunen. 

 Det finns alltså bedömningsgrunder som är fastställda av 

Kommunstyrelsen sedan tidigare. 

 

Sveriges riksdag har fastställt sexton nationella miljökvalitetsmål. 

Sju av dessa påverkas av utsläpp från små avlopp. Målen beskriver 

den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö och dess natur- och 

kulturresurser som är miljömässigt hållbart på lång sikt. 

Inventering av enskilda avloppsanläggningar är en del i arbetet 

med att uppnå målen och det är upp till alla kommuner att se till 

målen uppnås. 
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Det är bara mellan en och tre procent av anläggningarna som byts 

ut varje år och i nuvarande tempo kommer det ta decennier tills de 

berörda anläggningarna är åtgärdade. Utsläpp av orenat 

avloppsvattnet kan förorena dricks- och badvatten, skada 

människors hälsa och ge dålig lukt. Orenat avloppsvatten bidrar 

också till övergödningen och syrebrist i våra sjöar, vattendrag och 

hav. Bara 10 procent av alla hushåll i Sverige har små avlopp, men 

sammantaget släpper de ut lika mycket övergödande och 

smittspridande ämnen som de 90 procent av hushållen som är 

anslutna till kommunala reningsverk. 

 

Även om en fastighet inte ligger i direkt anknytning till ett 

vattendrag så kommer orenat avloppsvatten som släpps ut till 

marken att infiltrera genom marken och ned till grundvattnet. Det 

förorenade grundvattnet leds sedan till närliggande vattendrag och 

bidrar till bland annat övergödning. Därför är det viktigt att även 

fastigheter som inte ligger nära vatten åtgärdar sina enskilda 

avlopp om de har brister. Vid inventering i Robertsfors kommun 

har vattenskyddsområden prioriterats och sen har även 

Länsstyrelsen inkommit med en lista på prioriterade områden där 

de anser att åtgärder för enskilda avlopp behöver utföras. 

 

Det finns många olika lösningar som godkänns för enskilda avlopp 

och dessa olika lösningar varierar en hel del i pris. Det är upp till 

var och en vilken lösning man vill installera och hur mycket det 

ska kosta. Kommunen föreslår inga lösningar utan det är upp till 

varje fastighetsägare att välja vilken av alla godkända lösningar 

som passar just för dem. 

 

Alla beslut som fattas vid inventeringen av enskilda avloppen är 

överklagningsbara och flera av fastighetsägarna som fått förbud 

riktade mot sig på sina avloppsanläggningar har överklagat 

besluten och yrkat på att avloppsanläggningen ligger långt ifrån 

vatten eller att de inte har råd. Några av förbuden har överklagats 

hela vägen upp till Mark- och Miljödomstolen men än så länge har 

inget förbud upphävts. Eftersom Mark- och Miljödomstolen 

avslagit överklagningarna så skulle det bli fel om kommunen 

ändrar bedömningsgrunderna. 

 

Mot bakgrund till ovanstående föreslås att motionens samtliga att-

satser avslås. 

 
Bilaga 
Motion 8/2018  

Tillägg till motion 

Komplettering gällande motion 8/2018 - Enskilda avlopp dat. 

2019-05-02 
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Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 

avslå motionen. 

 

Reservation 

Erland Robertsson (c), Marie Viberg (c), Reserverar sig till förmån 

för motionens yrkande. 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum                     

Samhällsbyggnadsutskottet                               2019-05-13      Sida 38 (39) 
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Samhälsbyggnadskontoret/Miljö  

 

SHBU § 87   Dnr.  
 

Delgivningar 
 

Redovisning av delegationsbeslut från bygginspektör, bygglov 

mm., miljöinspektörer samt meddelanden. 

 
Bilagor: 
Delgivningar Bygginspektör 

Delgivningar Miljöinspektör 

Delgivningar Meddelanden 
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SHBU § 88    

Övriga frågor 

Marie Viberg, (c), att en vecka före utskottsmöte ska handlingar 

delas ut till ledamöterna och att det markeras i föredragningslistan 

när ändringar sker under veckans gång. 

 

 

 

 


