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SHBU § 101   Dnr: 9018/195.109, SHBK-2020-772 

Motion 8/2018: Riktlinjer för tillsyn av enskilda 
avlopp  

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa 
”Riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp”.  

Ärendesammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-17 (§67) att bifalla de två 
första att-satserna i motion 8/2018: 
- Att ett system införs vid hanteringen av enskilda avlopp som på 

ett effektivt och hållbart sätt tar hänsyn till fastighetsägaren och 
miljönyttan 

- Att möjligheten att göra undantag stärks i kravet om åtgärder av 
enskilda avlopp. 

 
Genom att fastställa ”Riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp” 
införs ett system för hantering av enskilda avlopp. ”Riktlinjer för 
handläggning av små avloppsanläggningar - Ansökningsprocessen i 
Robertsfors kommun” fastställdes av kommunstyrelsen 2020-06-08 
(§127) och utgör en del av systemet för hantering av enskilda 
avlopp. 
 
Möjligheten att göra undantag styrs av gällande lagstiftning och 
rättspraxis. Grundprin-cipen är att alla kommunmedlemmar ska 
behandlas lika (Likställighetsprincipen, KL 2 kap. §3) och att 
undantag ska ske restriktivt. I de fall särskilda skäl finns handlar 
det företrädesvis om att förlänga tiden för genomförande av 
åtgärder och inte om att godkänna/ge tillstånd för anläggning som 
inte uppfyller lagkraven. 
 
Ett förtydligande avseende undantag är inlagt under rubrik 3.5 
Bristfälliga anläggningar på sidan 5 (röd text).  

 Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 2020-08-11 
- Riktlinjer för enskilda avlopp, reviderad 2020-08-11 
- Rapport-2015-1: Sammanställning av rättsfall avseende tillsyn 

av enskilda avlopp 
- Tjänsteskrivelse 2020-04-27 
- Riktlinjer för enskilda avlopp, 2020-04-22 
- Motion 8/2018 Enskilda avlopp 2018-06-10 
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Forts SHBU § 101 
 
- Tillägg till motion 8/2018 gällande enskilda avlopp 2019-03-06 
- Komplettering gällande motion 8/2018-Enskilda avlopp 2019-

05-02 
- Protokoll SHBU 190513 § 86, s.35 
- Protokoll AU 190520 § 119, s.46 
- Protokoll KS 190603 § 120, s.50 
- Protokoll KF 190617 § 67, s.23  
 
 
 
 


