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BAKGRUND

För att underlätta detaljplanearbetet kan kommunen välja att upprätta ett särskilt 
program där planens utgångspunkter och mål framgår. Det kan vara en fördel att 
upprätta ett program inför komplicerade planer som berör många intressenter och/
eller som innehåller starka motstående intressen. 

Program kan upprättas för ett större område som underlag för flera framtida de-
taljplaner inom området. Programsamrådet innebär då en möjlighet för kommunen 
att på ett tidigt stadium lyfta frågor om olika alternativa lösningar.

Programmet är i huvudsak ett skriftligt dokument, men innehåller ofta kartor, bilder 
och andra illustrationer för att tydliggöra förhållanden och olika förslag. 

Vad är ett Planprogram?

Ett fastslaget planprogram innebär att grunderna för den fysiska planeringen slås 
fast. Kommande detaljplaners utgångspunkter och mål redovisas i planprogram-
met och kommer att användas som startläge i detaljplanearbetet. Ett planprogram 
är inte juridiskt bindande. När ett program har upprättats ska detta redovisas vid 
samrådet om förslaget till detaljplan.

Kommunfullmäktige ställde sig bakom ett inriktningsförslag som ger en målbild 
och lägger fokus på att förverkliga Robertsfors kommuns vision om att bli 7 500 
invånare i Sveriges bästa kommun. 

Planprogrammet är en vidareutveckling och formknuten representation av det 
inriktningsbeslut som antogs i kommunfullmäktige 2021.12.20. 

Vad innebär ett fastslaget Planprogram?

Planprogram?
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METOD

När ett program utarbetas ska kommunen samråda med länsstyrelsen, lantmä-
terimyndigheten och de kommuner som berörs.  Kända sakägare, boende som 
berörs med flera, ska också beredas tillfälle till samråd. Hur samrådet ska gå till är 
inte reglerat i plan- och bygglagen. 

Kommunen behöver inte skicka samrådshandlingar eller underlag till var och en 
av de intressenter som ska ges tillfälle att delta i samrådet. Istället kan kommunen 
hålla samrådsmöten där olika intressenter kan ta del av och påverka förslag till 
översiktsplan. Det är upp till intressenterna att avgöra om de vill reagera på kom-
munens förslag. 

Exempel på olika arbetssätt kan vara via kommunens webbplats, seminarier, 
inslag i lokaltidningar och lokalradio. Presentation av förslaget kan genomföras på 
skolor, bibliotek och andra platser.
Källa:Boverket

Samrådet om planprogrammet har kungjorts i Mellanbygden den 26 oktober 2022, 
i en upplaga som delas ut till samtliga hushåll i kommunen. Det har också 
kungjorts på kommunens anslagstavla. Artiklar om samrådet har även skrivits i 
Västerbottens Kuriren och Mellanbygden.

Planförslaget har funnits tillgängligt på robertsfors.se, på biblioteket i 
Robertsfors, i foajén på Centrumhuset såväl som på kommunkontoret.

Under samrådstiden har kommunens tjänstepersoner vid två tillfällen funnits till-
gängliga på plats på biblioteket för frågor och samtal, ett tillfälle på dagtid och ett 
tillfälle på kvällstid. Detta har annonserats på robertsfors.se samt i kommunens 
och bibliotekets sociala medier.

Länsstyrelsen, Lantmäteriet och Trafikverket har fått handlingarna skickade till sig 
för yttrande.

Under samrådstiden har 11 yttranden kommit in till kommunen.
Under samrådstiden har även 8 personer deltagit på plats på biblioteken.

Vad är ett samråd kopplat till ett Planprogram?

Hur har samrådet genomförts?
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SAMMANFATTNING

Anser att Norrbotniabanans station ska placeras i Sikeå. Oroar sig för att resecen-
trum annars blir ett tillhåll för ungdomar.

Framhåller att verksamheten som bedrivs i befintliga lokaler är av stort värde för 
medlemmarna och kommunens invånare. Anser att det är olämpligt med bostäder 
på deras fastighet på grund av närheten till industriområdet.

Norrbotniabanans sträckning är fastslagen av Trafikverket i järnvägsplanen och 
kan inte ändras.

Planprogrammet pekar ut området som lämpligt för bostäder. Planprogrammet är 
inte knutet till en specifik tidslinje för dess delområden. Planprogrammet är inte 
tvingande. Blir det aktuellt med detaljplaneläggning av fastigheten kommer lokali-
seringen att utredas närmare.

Yttrande 1 - Privatpersoner

Yttrande 2 - Woodlands MC

Kommunens kommentar:

Kommunens kommentar:

Följande är en sammanfattning av de yttranden som inkommit under samrådet. 
Inkomna yttranden biläggs i sin helhet och finns tillgängliga för påsyn.

= Markerar start på Yttrande

= Markerar start på Kommentar
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Efterlyser en analys av hur resecentrumområdet påverkar nuvarande centrum.

Efterfrågar kommunens planer för industriområden och undrar hur de nuvarande 
industrifastigheterna i området ska behandlas.

Föreslår bostäder närmare stationen för att skapa rörelse och trygghet och före-
slår att alla verksamhetsytor i stället flyttas öster om järnvägen förutom pendlar-
parkeringen som flyttas väster om järnvägen.

Vill se en mer ”Hallmansk” dragning av gator i Lillbergsområdet.

Vill se ett mer nytänkande bostadsområde öster om järnvägen och framför en rad 
förslag för hur detta kan uppnås.

Kommunen tackar för det stora engagemanget och alla förslag som framförs.

Resecentrumområdet planeras med fokus på resande. Nuvarande centrum ingår 
inte i programområdet. 

När det gäller angränsande industriområde förs regelbundna samtal med fastig-
hetsägarna. Kommunen har inga planer på att lösa in industrifastigheterna. Fast-
ighetsägarna har full rådighet över sina fastigheter. Planprogrammet är inte tving-
ande.

Kommunen delar synpunkterna om att området ska upplevas tryggt och säkert. 
Ett antal grepp föreslås för att förverkliga det och ingår i fortsatt arbete. Verksam-
hetsområde öst är en del för att öka aktiviteten i resecentrumområdet.

Föreslagen lokalisering av bostäder är en avvägning med hänsyn till riksintresset 
för kulturmiljövården, områdets topografi och förekomsten av förorenad mark. 
Lokaliseringen av pendlarparkeringen är vald utifrån fordonstrafikströmmar samt 
möjligheten att skapa en säker gångväg till parkeringen. 

När det gäller detaljutformning av gatustrukturer och bebyggelse bestäms detta i 
efterföljande detaljplaneprocesser.

Yttrande 3 - Privatperson

Kommunens kommentar:

SAMMANFATTNING
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SAMMANFATTNING

Föreslår att benämningen medborgare byts ut mot invånare för att inkludera nyan-
lända och asylsökande.

Framför önskemål om ett hotell i programområdet.

Påpekar att nuvarande Stantorsvallen inte nämns och befarar att Jenningsskolans 
elever får långt att gå till områden för utomhusidrott om det inte inkluderas i verk-
samhetsområde väst.

Framför önskemål om att inte placera kommunal kontorsverksamhet i bästa läget 
vid resecentrum.

Kommunen håller med om att invånare är en bättre benämning.

Hotellverksamhet kan inrymmas i det västra verksamhetsområdet.

Utredning om Robertsfors framtida idrottsområde pågår och där tittas det på flera 
möjliga lokaliseringar.

Planprogrammet nämner bara en del av de befintliga fritids- och idrottsfunktioner-
na som kan anses förbli opåverkade av Planprogrammet. Det ska inte ses som en 
fullständig uppräkning av befintliga funktioner. Det är heller ingen värdering lagd 
på funktionernas värde eller användande.

Befintligt grönområde inom kvarteret Tunnbindaren, mitt emot Jenningsskolan 
föreslås behållas och kan användas av skolan för näridrott.

Benämningen Kommunal verksamhet begränsas inte till att beskriva enbart kon-
torslokaler. Kommunal verksamhet kan peka på flera funktioner och varierat an-
vändande. Reseserviceändamål kopplat till resande ska också återfinnas i mark-
plan.

Yttrande 4 - Privatperson

Kommunens kommentar:
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Vill uppmärksamma att det finns gammal skoglig försöksyta nära skjutbanan. 
Tallarna är troligen planterade 1887. En försöksyta anlades 1951 och har sedan 
dess mätts regelbundet, senast 2018. Bevarandevärd.

Ställer frågor kring elljusspårets dragning och avståndet till platser för utomhu-
sidrott för Jenningsskolans elever.

Föreslår ett kombinerat badhus och ishall.

Funderar över framtidsplanerna för Robertsfors kommuns skolor.

Saknar barnperspektivet i planprogrammet.

Jenningsskolan personal vill gärna delta i dialogen kring samhällsutvecklingen.

Kommunen tackar för upplysningen och ska undersöka det i den kommande pro-
cessen.

Planprogram redovisar översiktlig markanvändning. Detaljfrågor som dragning av 
elljusspår ska inte beaktas i planprogram.

Barnperspektivet har beaktats i planprogrammet, men planprogram hanterar en 
översiktlig skala och ger inte den detaljnivå där barnperspektivet ofta framträder i 
planprocesser. 

Planprogrammet föreslår en blandad bebyggelse och generös grönstruktur och 
samlingsplatser på bostadsnära platser vilket gynnar barn ur alla... 

Yttrande 5 - Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU

Yttrande 6 - personal från Jenningsskolan

Kommunens kommentar:

Kommunens kommentar:

SAMMANFATTNING
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SAMMANFATTNING

Kritiska till att kommunen inte tagit kontakt med föreningen som äger flertalet ob-
jekt inom Stantorsvallen.

Föreningen vill lägga till ett rörelserikt idrottsområde inom stationsområdet och har 
tagit fram en förslagsskiss.

Påpekar att Stantorsvallen saknas i listan över befintliga fritids- och idrottsfunktio-
ner.

Framför att placeringen av rekreationsområdet har inte tagit hänsyn till skolverk-
samheten.

Ser risker med att rekreations- och idrottsområdet har placerats intill en skjutbana 
och långt från övrig bebyggelse.

Ifrågasätter om kommunen tagit hänsyn till ekonomiska ramar i planprogrammet.
Efterlyser en konsekvensanalys av en placering av ett idrottsområde nordost om 
Stantorsberget.

Yttrande 7 - Robertsfors IK

Forts. Kommunens kommentar:

socioekonomiska förhållanden. Det kan även ses när det gäller utformning av 
gator där oskyddade trafikanter ges företräde. Sett till hela Robertsfors samhälle 
föreslås kopplingar och gatustruktur som medför en större tillgänglighet till idrotts- 
och rekreationsytan än i dagsläget.

Utredning om Robertsfors framtida idrottsområde pågår och där tittas det på flera 
möjliga lokaliseringar.

Det är positivt att personal från skolan engagerar sig i samhällsutvecklingen.
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Kommunens kommentar:

SAMMANFATTNING

Ett allmänt samråd om planprogrammet har nu genomförts där alla fått möjlighet 
att tycka till. RIK har tagit denna möjlighet att framföra sina synpunkter både på fy-
sisk träff med tjänstepersoner och skickat in ett yttrande. RIK har därmed deltagit i 
samrådet på det sätt som samråd, enligt plan och bygglagen, genomförs.

Det slås inte fast i planprogrammet vilka verksamheter som ska finnas i vilka om-
råden. Planprogram redovisar översiktligt markanvändande.

Planprogrammet nämner bara en del av de befintliga fritids- och idrottsfunktioner-
na som kan anses förbli opåverkade av Planprogrammet. Det ska inte ses som en 
fullständig uppräkning av befintliga funktioner. Det är heller ingen värdering lagd 
på funktionernas värde eller användande.

Utredning om Robertsfors framtida idrottsområde pågår och där tittas det på flera 
möjliga lokaliseringar. Planprogrammet gör inte någon sådan analys.

Ytan benämnd som idrotts- och rekreationsområde utvidgas västerut ovan det be-
fintliga samhället. Närliggande bostadsområden och infrastruktur i Planprogram-
met ger sammantaget invånarna god närhet till området.

Ett planprogram har inte till uppgift att sätta ekonomiska ramar. Det pekar heller 
inte ut ägandeförhållanden.

Ett planprogram har inte den detaljeringsgrad som krävs för att genomföra en kon-
sekvensanalys på den nivå som efterfrågas. 

Kommunen tar med sig synpunkterna vidare i kommande processer.
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SAMMANFATTNING

Framför att programområdet avgränsats så att konsekvenserna för anläggningar 
för farligt avfall och grustäkt förbises.

Saknar förklaring till den nordligaste överfarten över järnvägen på sid 16 i planpro-
grammet.

Efterlyser ett klargörande av vilka företag som gynnas av en gräddfil för den tunga 
trafiken.

Välkomnar att kommunen upprättat ett planprogram och ställer sig positiva till 
många av de förslag som finns i planprogrammet.

Understryker vikten av omsorgsfull gestaltning av ny bebyggelse och för gärna en 
dialog om detta.

Tycker att det skulle vara en fördel om ett vägreservat för omledning av Storgatan 
redovisades.

Är positiva till att kommunen i den fortsatta planeringen undersöker möjligheten att 
förbättra statusen på Rismyrbäcken och att kommunen och Trafikverket bör sam-
verka kring detta.

Påminner om att hänsyn ska tas till förekomst av sur sulfatjord.

Yttrande 8 - Privatperson

Kommunens kommentar:

Planprogrammet behandlar ytan närmast resecentrum och ytor för möjlig expansi-
on av bostadsområden i Robertsfors samhälle.

Den nordligaste överfarten över järnvägen på sid 16 avser en bro för elljusspåret, 
vilket förklaras lite mer på sid 29.

Planprogrammet nämner att det skulle vara positivt om Storgatan avlastades från 
tung trafik, men på vilket sätt det skulle kunna ske ingår inte i planprogrammet.

Yttrande 9 - Länsstyrelsen
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SAMMANFATTNING

Kommunens kommentar:

Kommunen tackar för synpunkterna och kommer att beakta dem i det kommande 
planeringsarbetet.

Forts. Yttrande 9 - Länsstyrelsen

Påpekar att ytor för dagvattenhanteringen behöver utredas och att reningsverkets 
kapacitet bör ses över.

Det behöver i den fortsatta planeringen säkerställas att det östra bostadsområdet 
blir tillgängligt för räddningsinsatser.

Uppmärksammar att det pågår samråd kring en vindkraftspark i närheten av pro-
gramområdet. Kommunen behöver därför klargöra sina intensioner för utveckling-
en i samrådet.

Påpekar att pendlarparkeringen kan upplevas otrygg om inte fler funktioner tillförs 
området.

Behov och efterfrågan på bostäder i kommunen och i regionen bör analyseras
inför det fortsatta planeringsarbetet så att befintligt bestånd kan kompletteras av-
seende storlek och upplåtelseformer.

Lantmäteriet har inga synpunkter på planprogrammet eftersom det ligger så tidigt i 
planprocessen att fastighetsbildningsfrågor inte ännu är aktuella.

Yttrande 10 - Lantmäteriet

Kommunens kommentar:

-
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SAMMANFATTNING

Bedömer att det östra bostadsområdet kommer att påverkas av buller från järnvä-
gen. Exploatören måste bekosta bulleråtgärderna i detta fall.

Uppgång på södra sidan av resecentrum bedömer Trafikverket vara möjligt och 
ser fram emot en fortsatt dialog om detta.

Yttrande 11 - Trafikverket

Kommunens kommentar:

Norrbotniabanans utredningskorridor har hindrat kommunens möjligheter att ex-
pandera mot Sikeå i många år, trots att intensionerna att göra detta finns i kom-
munens översiktsplan. Trafikverket tar inte sitt ansvar som samhällsbyggare om 
dessa kostnader förs över till exploatören.

Det är positivt att Trafikverket tillgodoser en uppgång på södra sidan av resecen-
trum.

Samrådsträff 1 & 2 - Biblioteken 

Personer som kommit på samrådsträffarna på Biblioteken har uppmuntrats till att 
även delge sina tankar som yttranden. Detta har flertalet också gjort och därav 
finns dessa med i denna samrådsredovisning även som separata yttranden.

Tematisk redovisning av frågor som lyftes i dialog utan inbördes ordning eller tid;

Barnperspektivet 
- hur kan det utläsas i Planprogrammet och hur har det tagits hänsyn till?

Skolstrukturen
- vilken mängd barn kan tillkomma i varje årskull om de utpekade bostadsområde-
na blir befolkade?
- hur många barn planeras det för?
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SAMMANFATTNING

Forts. Samrådsträff 1 & 2 - Biblioteken 

15

Jenninsskolans idrottsundervisning

- hur långt kommer barnen på skolan att ha till olika idrottsmålpunkter?

Den nya gatan (mellan Jomarksvägen via Lillberget och resecentrum vidare mot 
651)
- mycket positivt även sett från dagsläget och  befintlig bebyggelse. En anslutning 
som kan ge bra effekter direkt.
- bra med separerade Gång-cykelstråk. Behövs.

Elljusspåret
- hur ska den kommande dragningen se ut, var kan en kliva på spåren i framti-
den?

Trafikeringsfrågor
- hur ofta ska tågen gå?
- hur blir busstrafiken mot byarna?

Tidplaner
- När är allt detta färdigt?
- När börjar Trafikverket bygga?
- Vad är det första som byggs, vilken del är först?

Idrottsplats och idrottsområde
- Var ska idrottsplatsen placeras?
- Finns det beslut om var olika idrottsanläggningar ska placeras?
- Vad kostar det att bygga olika idrottsanläggningar?


