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Anslutning till kommunalt avlopp - Fredriksfors till Robertsfors 

Samhällsbyggnadschefens förslag till beslut 

  
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta: 

 

1. Utöka det kommunala verksamhetsområdet för avlopp till att omfatta berörda fastigheter inom 

Fredriksfors vilka framgår i bilaga 1.  
2. Fastigheterna ska anslutas till ledningsnätet hörande till avloppsreningsverket i Robertsfors.  
3. Anslutning får ske först efter att kapaciteten för avloppsreningsverket i Robertsfors är 

tillräcklig för att klara den hydrauliska och föroreningsmässiga belastningen utan att 

utsläppskraven riskerar att överskridas. 
 

Ärendesammanfattning 
Under 2018 genomfördes en inventering av enskilda avlopp i Fredriksfors, Robertsfors kommun.  Alla 

fastigheter (9 st.) utom en fick beslut om förbud att släppa ut WC/avloppsvatten. Förbudet träder i 

kraft den 31 augusti 2020. Efter inventering inkom fastighetsägarna med en fråga om möjligheten att 

ansluta sig till kommunalt avlopp. Fastighetsägarna informerades om avloppssituationen gällande 

Robertsfors avloppsreningsverk och att de inte då kunde garanteras när en anslutning skulle kunna bli 

aktuell. På grund av bristande kapacitet kan inte Robertsfors avloppsreningsverk ta emot 

avloppsvatten från flera fastigheter i nuläget. Beslut om att utöka verksamhetsområde är inte delegerat 

till tjänsteman varför ärendet ska behandlas i Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

- Bilaga 1(berörda fastigheter) daterat: 2020-04-24 

Beslut ska skickas till:  

- Fastighetsägarna i Fredriksfors (Miljökontoret skickar beslutet). 
- Samhällsbyggnadskontoret/Miljö 

- Samhällsbyggnadskontoret/GVA 
  

  

Konsekvensanalys och synpunkter 

  
Synpunkter berörda/risk & konsekvensanalys 
En ut- och ombyggnad av reningsverket i Robertsfors är ett ofrånkomligt krav för att följa befintlig 

lagstiftning. Anläggningen i Robertsfors omfattas av fler och mer omfattande krav på rening än små- 

och enskilda avloppsreningsanläggningar. Samhällsbyggnad/GVA och Samhällsbyggnad/miljö delar 

därför bilden av att en anslutning av berörda fastigheter i de båda tjänsteskrivelserna till reningsverket 

i Robertsfors medför en betydande nytta ur miljö- och hälsosynpunkt.  
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Att utöka verksamhetsområdet till att även omfatta fastigheterna enligt denna skrivelse innebär att en 

överföringsledning för avloppsvatten mellan Fredriskfors och Robertsfors behöver anläggas. Det 

innebär ökade inkomster till Samhällsbyggnad/GVA affärsmässiga verksamhet. 

Det har positiv påverkan på miljömålen: 

 Ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag, hav i balans samt levande kust och skärgård 

och grundvatten av god kvalitet: Anslutning till reningsverket i Robertsfors innebär mer 

omfattande krav på rening och minskade utsläpp till recipient genom bättre kontroll än vad 

enskilda anläggningar medger.   

 God bebyggd miljö 

 

Att inte utöka verksamhetsområdet enligt denna skrivelse innebär att det är upp till varje 

fastighetsägare att själv lösa sin avloppssituation och anlägga en ny reningsanläggning. 
 

  
Konsekvenser på andra fattade beslut 
Bifall av samhällsbyggnadskontoret/ GVA tjänsteskrivelse ”Förena verksamhetsområden för avlopp-

Fredriksfors till Robertsfors”, DNR: SHBK-2020-724, innebär att avloppsvatten från berörda 

fastigheter kan anslutas till reningsverket i Robertsfors. Alternativ 3 är en förutsättning för att 

avloppsvatten från berörda fastigheter kan anslutas till reningsverket i Robertsfors. Bifall av samma 

tjänsteskrivelse alternativ 1 eller 2 skapar inga förutsättningar för att ansluta fastigheter enligt bilaga i 

denna tjänsteskrivelse till kommunalt avlopp. 
 
 


