
Inledande samråd avseende revidering av 

vattenskyddsområdet i Överklinten, Robertsfors kommun 

 

Tid och plats 

Kommunhuset i Robertsfors den 18 mars 2015 kl. 13.00–14.45 

Närvarande 

Per Lundgren (PL), Ramböll 

Katarina Wallinder (KW), Ramböll 

Brith-Lis Jacobsson (BJ), Länsstyrelsen Västerbotten 

Johan Hedlund (JH), Robertsfors kommun 

Tobias Rosencrantz (TR), Robertsfors kommun 

Sylvia Jonsson (SJ), Robertsfors kommun 

Emmy Frohm (EF), Robertsfors kommun 

Mötet 

Syftet med det inledande samrådet var att Robertsfors kommun skulle få synpunkter från 

länsstyrelsen på det framtagna materialet innan det allmänna samrådet inleds. KW och PL höll i en 

genomgång av förslaget till vattenskyddsområdet och föreskrifterna samt vilket underlag som ligger 

bakom förslaget. Nedan redogörs för de frågor som togs upp under mötet. 

 

Kartor över området 

I figur 10 i det tekniska underlaget undrar BJ vad den röda triangeln i den övre delen av 

uttagsområdet betyder. Ramböll kollar upp det och förtydligar. I bilaga 2.1 som visar den södra delen 

av det föreslagna vattenskyddsområdet bör området för uttagsbrunnarna namnges vattentäktzon 

istället för uttagsbrunn. För den primära zonen runt Solbackens uttagsbrunnar har det föreslagits att 

zonen tar med den del av Rickleån där man räknar med att inducering sker. Ingen beräkning är gjord 

utan gränsen går endast i mitten på ån. BJ anser att det bör förtydligas var gränsen går, exv. hur 

många meter ut i ån. 

KW och PL berättar att området för de primära zonerna är beräknade på 100 dagars uppehållstid och 

den sekundära zonen en uppehållstid på 1 år. För själva Rickleån har man beräknat en rinntid på 3-4 

timmar från den norra gränsen. Naturvårdsverket rekommenderar en rinntid på 12 timmar men man 

har bedömt att det längre uppströms Rickleån inte finns några stora risker. Den sekundära zonen 

runt klinthedens vattentäktzon är lite krympt jämfört med den gamla. Detta beror dels på att man i 

det nya området utgått från den geologiska formationen och dels pga. att man minskat zonen 

nedströms uttagsbrunnarna. I det gamla vattenskyddsområdet fanns även en primär zon längst till 

väster där det inte finns någon uttagsbrunn idag, endast observationsrör. 

BJ tycker att det även bör förtydligas hur bred den sekundära zonen är i den norra delen av det 

föreslagna skyddsområdet i förhållande till Rickleån. 



BJ undrar också varför man har brutit den primära zonen just innan en hästgård till väster på den 

norra sidan om väg 651. KW förklarar att man har utökat området söderut på grund av grustäkten på 

den södra sidan vägen. Till följd av detta samt på grund av att man utgått från fastighetsgränser ser 

det hackigt ut. Ramböll tar dock med sig frågan och tittar på om hästgården borde tas med. 

 

Förslag till föreskrifter (Bilaga 8) 

2-3 §§ - Petroleumprodukter och Farligt gods, farligt avfall samt kemiska bekämpningsmedel och 

kemikalier 

BJ undrar vad som ingår i begreppet ”hantering”. Ingår även transporter där? KW förtydligar att i 

föreskrifterna ingår transporter i begreppet hantering. Under avsnittet ”Definitioner av begrepp” 

finns förtydliganden. JH undrar om filtermassor klassas som farligt gods vilket Ramböll tar på sig att 

kolla upp. 

I riskklassningen har skogsbruket bedömts hamna i riskklass 3, kännbar risk, och bör utredas vidare. 

BJ funderar därför hur återbesättning med plant som har behandlats med kemiska 

bekämpningsmedel regleras. KW och PL har bedömt att detta inte är någon större risk och inte 

behöver regleras i föreskrifterna, men de tar med frågan och ska ta upp och fundera kring den en 

gång till. Om man kommer fram till att det inte behöver regleras i föreskrifterna anser BL att det bör 

kommenteras varför det är så i det tekniska underlaget. 

6 § - Täktverksamhet, schaktnings- och underjordsarbeten 

Begreppet täkt diskuteras och man kommer fram till att istället för att skriva ” Sand- och grustäkt 

eller annan täktverksamhet” kan man skriva ”materialtäkt” för att täcka in allt. Det diskuterades även 

den tillståndsplikt som finns för större täkter och att föreskrifterna kan utgöra en dubbelreglering. 

För att undvika det problemet kom man fram till att skriva att ej tillståndspliktiga husbehovstäkter 

ska anmälas till kommunen i den primära zonen. BJ undrade varför det inte finns med något om 

täkter i sekundär zon. KW svarar att de där har bedömt att den vanliga prövningen ska vara tillräcklig. 

8 § - Upplag av petroleumprodukter, avfall, asfalt, oljegrus, vägsalt eller snö som härrör från 
trafikerade ytor 
BJ funderar om det behöver stå i föreskriften att deponering är förbjuden då det redan är förbjudet 
enligt annan lagstiftning. KW svarar att eftersom deponier är tillståndspliktiga så vill man ha med det 
i föreskrifterna. BJ tycker att man bör fundera över risken med dubbelprövning i ett sådant fall. 
 
10 § - Utvinning av värmeenergi ur berg, mark och vatten 
KW kommenterar att kommunen kan behöva ta fram vägledning för vad som avses med ” andra 
typer av borrningar som kan påverka vattentillgång/kvalitet” och lägga ut på hemsidan etc. 
 
11 § - Trafik med motordrivet fordon 

KW förtydligar att innehållet i praktiken innebär att det är snöskoter som kommer att förbjudas i den 

primära skyddszonen. JH berättar att det går en snöskoterled längs med vägen genom den primära 

skyddszonen och ställer frågan varför det ska vara ok att köra bil genom zonen men inte snöskoter. 

Ramböll ändrar i paragrafen så att det även inom primär zon blir ok att köra snöskoter på för 

ändamålet anvisade leder. BJ tycker att rubriken bör vara ”terrängkörning” istället för ”trafik med 

motordrivet fordon”. Ramböll överväger det.  



12 § - Uppställning av fordon 

BJ kommenterar att det blir svårt att kontrollera fordonstvätt med avfettningsmedel och liknande 

produkter i sekundär zon. Alternativet blir enligt KW att använda sig av informationsinsatser. 

JH undrar om förbudet för uppläggning av ensilage direkt på mark innebär att det inte är ok med 

plastade balar. KW förtydligar att det innebär att man får lägga ut ensilage till sina djur för att de ska 

äta, men att det inte är tillåtet att dumpa eller kompostera ensilage inom området. 

12 § - Djurhållning och odling 

BJ frågar om inte enskilda vattentäkter borde vara förbjudna inom den primära zonen då det kanske 

inte är så bra att vara och borra i det området. De som skulle vilja göra det kan då istället söka om 

dispens. Ramböll tar med sig det och funderar om man bör ändra i paragrafen. 

14 § - Väghållning 

BJ undrar om det saltas något idag på vägarna genom vattenskyddsområdet. SJ meddelar att det görs 

det. KW kommenterar att paragrafen blir ett sätt för kommunen att hålla koll på saltningen. 

15 § - Annan miljöfarlig verksamhet 
KW kommenterar paragrafen med att kommunen behöver hjälpa verksamhetsutövare att förstå vad 
som omfattas i ”Miljöfarlig verksamhet som inte regleras i någon av föregående 
paragrafer och som innebär risk för förorening av yt- eller grundvatten”. Det är bra att ha med 

paragrafen då vi inte vet vad som kommer att visa sig i framtiden vad som är en risk. 

BJ kommenterar att om verksamhet som avses i paragrafen är tillståndspliktig enligt miljöbalken är 

det inte kommunen som är tillståndsmyndighet. KW håller med om att för redan tillståndspliktiga 

verksamheter råkar ut för dubbelprövning medan anmälningspliktiga höjs upp ett snäpp till 

tillståndspliktiga. BJ frågar om det går att formulera om paragrafen så att verksamheter som är 

tillståndspliktiga enligt miljöbalken inte omfattas av detta. Ramböll ser över detta. 

Punkt 4.10 – Avseende petroleumprodukter 

BJ kommenterar att man här kan hänvisa till NFS 2003:24. 

Punkt 4.17 – Upphävande av gamla vattenskyddsområden 

BJ kommenterar att det här behöver framgå att det är länsstyrelsen som upphäver det gamla 

skyddsområdet. Länsstyrelsen behöver en formell begäran från kommunstyrelsen att man vill 

upphäva det gamla skyddsområdet med en kort beskrivning om varför man vill upphäva det. Detta 

görs parallellt med att det nya skyddsområdet vinner laga kraft. 

Punkt 5 – Definitioner av begrepp 

BJ undrar om både ”normal hushållsförbrukning” och ”normalt hushållsbehov” behöver definieras. 

BJ kommenterar att definition av anvisade leder för farligt gods inte behöver finnas med då det inte 

omfattas i föreskrifterna. 

Punkt 6 – Generella bestämmelser och information 

Angående bekämpningsmedel så informerar BJ om att det finns en ny förordning (Förordning 

(2014:425) om bekämpningsmedel) som än så länge gäller parallellt med nuvarande lagstiftning. 

 

 



Det tekniska underlaget 

Punkt 2.6 – Vattenförbrukning 

BJ undrar varför det i tabell 2 inte finns något data sedan 2009. JH och PL berättar att det har varit 

problem med flödesmätningen. BJ kommenterar även att det i tabellen ser ut som att uttaget är 

större än vad vattendomen medger. JH och PJ förklarar att den mätning som genomförs idag inte 

särskiljer flödet från respektive täkt. BJ tydliggör att kommunen måste kunna redovisa täkterna 

separat för att visa att man inte tar ut mer vatten än vad vattendomarna medger. JH berättar att 

man är på god väg att åtgärda detta och att det bör vara klart innan skyddsområdet spikas. 

Punkt 3.2 – Markanvändning 

BJ undrar vad som avses när man här hänvisar till en geologisk profil. KW håller med om att det inte 

är solklart vad som menas men det är figur 8 som avses. För att figuren ska gå att tolka lägger man till 

en större figur som bilaga. 

Punkt 3.4 – Geologi 

BJ kommenterar att hänvisningen till RB9305 och RB9302 inte stämmer. 

Punkt 3.5.2 – Grundvattennivåer och strömningsförhållanden 

BJ undrar varför det inte gjorts några grundvattennivåmätningar i närområdet runt Klintheden. PL 

förklarar att det har varit dåligt med dokumentation runt var rören ligger. Man har behövt vara ute i 

skogen och leta rätt på dem, men ett nytt kontrollprogram är på gång. 


