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Uppdrag: 260654 
Beställare: Robertsfors kommun 

 

 

Örnsköldsvik 2016-09-26 

BUDGET/UPPDRAGSBEKRÄFTELSE 

KONSULT BESTÄLLARE 

Tyréns AB 
Lasarettsgatan 13 
891 33 Örnsköldsvik 
Org.nr: 556194-7986  
Ombud: Carl Arnö 
Uppdragsansvarig: Johanna Söderholm 
 

Robertsfors kommun 
Samhällsbyggnadskontoret 
915 31 Robertsfors 
Org.nr: 212000-2551 
Ombud: Tobias Rosencrantz  
Projektansvarig: Sara Forsberg 
 

UPPDRAGSNAMN 

Stadsarkitekttjänster Robertsfors kommun – Tillägg LIS-områden 

UPPDRAGETS OMFATTNING 

Uppdraget avser fortsatt arbete med tillägg till tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende 
strandskydd, LIS (daterat maj 2016, skapat av Tyréns).  

Planen har varit föremål för samråd enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) under juli-augusti 
2016. Länsstyrelsen inkom då med yttrande om att LIS-områdena bör pekas ut i ett mer 
omfattande grepp där lämpligheten för ett större område kring de avstyckade fastigheterna 
utreds. Utöver en bedömning av lämpligheten för landsbygdsutveckling krävs en utvecklad 
redovisning av vilken inverkan på strandskyddets syften den tänkta utvecklingen har. 

I samrådsredogörelsen svarade Robertsfors kommun: LIS-områdena kommer att ses över för att 
ta ett mer omfattande grepp. Större områden kring de avstyckade fastigheterna kommer att 
utredas. 

UNDERLAG 

Kommunen ansvarar för underlag, inomkommunal handläggning och kommunikation samt 
bekostar fastighetsförteckning, kallelser och annonsering samt eventuella tillkommande 
utredningar. 

LEVERANS 

Handlingar levereras i digital form (word, pdf, dwg). 

Om önskemål finns kan arkivhandlingar även levereras i arkivbeständigt format. Kostnad utgår då 
enligt ramavtal/ABK09 för utlägg. 

TIDER 

Planarbetet bedriv enligt önskemål och förutsätts pågå under max 6 månader. 
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ERSÄTTNING 

Budget för planarbetet omfattar framtagande av planhandlingar t.o.m. antagande: 

 Granskningshandlingar (revidering av samrådshandlingar) (72h) 
- Platsbesök á 4h (16h) 
- Fördjupning inom varje område inkl. kartor á 12h  (48h) 
- Inläsning pga byte av handläggare (8h)  

 Granskningsutlåtande (6h) 
 Antagandehandlingar (8h) 
 Övrigt – ex. avstämningar och interngranskning (16h) 

Summa: 102 h* 

*Beräknade timmar är en grov uppskattning. 

 

Rörligt arvode utgår med budget om 60 500 SEK. Timpris enligt gällande ramavtal (för närvarande 
564/923kr/h).        

Platsbesök skulle även kunna utföras av kommunen. I sådant fall reduceras priset med 9000 SEK. 

 

Särskilda utredningar och större revideringar, som innebär behov av ny granskningstid, ingår inte 
i budgeten. 

 

 

Tyréns AB Robertsfors kommun 

 

............................................................ ............................................................... 

Johanna Söderholm Tobias Rosencrantz 

 

Detta kontrakt har upprättats i två exemplar och efter undertecknande av båda parterna skall 
vardera parten erhålla ett exemplar. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


