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Trafikverket 
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Per Lundgren  

Ramböll 

 

 

Synpunkter på föreskrifter Klinthedens och Solbackens 
vattentäkter, Robertsfors kommun 

Trafikverket tog del av samrådshandlingen i våras och lämnade då ett svar att vi inte hade några 
synpunkter på föreslagna föreskrifter. Trafikverket har tagit del av skyddsföreskrifterna igen efter 
önskemål från kommunen.  

Trafikverket ser positivt på arbetet med framtagande av vattenskydd. Tydliga 
skyddsföreskrifter med tillhörande underlag ger oss som verksamhetsutövare 
goda förutsättningar att förvalta vår infrastruktur på ett miljömässigt rätt sätt 
men även stöd vid byggande av ny infrastruktur. 

Information om vägarna 

Föreslagna föreskrifter berör vägarna 733 och 651. Väg 651 är en prioriterad klass 
4 väg (vintervägklass med ett trafikflöde över 500). Väg 651 är en utpekad 
näringslivsväg för timmertransporter – Bygdsiljum. I nivå med Överklinten 
ändrar sig klimatzonen vilket innebär att väg 733, norr om Överklinten, är 
klassad som vanlig vinterväg, klass 5 pga lägre trafikflöden.  

Trafikverkets synpunkter 

 Halkbekämpning av berörda vägar sker mestadels med saltinblandad 
sand. Saltet är nödvändigt för att sanden ska fästa i vägbanan. På grund av 
klimatzonen och trafikflödena som råder så krävs det att väg 651 ibland 
behöver behöver halkbekämpas med salt för att klara 
trafiksäkerhetskraven på vägen. Detta är vid så kallade svarthalkor. Väg 
733 har inte samma behov p.g.a. mindre trafikflöden och annan 
klimatzon. Trafikverket vill förtydliga att saltanvändning vid sådana 
tillfällen är nödvändigt och inte bör föranledas av en tillståndsprocess.  

 I §8 skrivs att upplag och deponering av snö som härrör från trafikerade 
ytor är förbjudna. Enligt Trafikverkets tolkning är snömängderna som 
orsakas av plogning av vägen och som är kvar inom vägområdet inte 
upplag. Däremot får inte snöupplag som består bortforslad snö från ett 
vägområde ske inom primära zonen.  

 När det gäller schaktningsarbeten så står följande i föreskrifterna: 
Schaktningsarbeten… som utförs utan syfte att förändra grund- eller 
ytvattnets djup kräver tillstånd. Denna mening kan behöva tydliggöras, 
kanske byta ut utan mot i?  

 

Trafikverket genom  

Ingela Jarlbring  



Från: ingela.jarlbring@trafikverket.se [mailto:ingela.jarlbring@trafikverket.se]  

Skickat: den 6 mars 2017 15:45 

Till: Magdalena Hallin Grafström 
Ämne: Trafikverkets synpunkter på vattenskyddsområde Klintheden och Solbacken 

 
Hej Magdalena 
Trafikverket ber om ursäkt för sent svar, hoppas det är ok i alla fall.  
 
Trafikverket vill härmed meddela att vi gått igenom reviderade vattenskyddsföreskrifter för 
Klintheden-Solbackens vattenskyddsområde. Våra kommentarer härrör till vårt tidigare samrådssvar:  
 
Gällande §4: Akuta behov av schaktning kopplat mot vägens drift och underhåll för att säkra 
trafiksäkerheten och framkomligheten kan ibland behövas. Att invänta ett tillståndssvar från berörd 
tillsynsmyndighet kan ställa till stora problem. Trafikverket anser därför att den akuta väghållningen 
behöver kunna utföras utan att invänta ett tillstånd.   
 
Gällande §12: Trafikverket skrev tidigare ”På grund av klimatzonen och trafikflödena som råder så 
krävs det att väg 651 ibland behöver halkbekämpas med salt för att klara trafiksäkerhetskraven på 
vägen. Detta är vid så kallade svarthalkor. Väg 733 har inte samma behov p.g.a. mindre trafikflöden 
och annan klimatzon.” Trafikverket ser att föreskrifterna nu är utformade med ett förbud. 
Trafikverket vill återigen trycka på behovet av saltning (ej enbart saltinblandad sand) vid svarthalkor 
för att säkra trafiksäkerheten på vägen.  
 

Med vänliga hälsningar 

Ingela Jarlbring 
Strategisk planerare 

ingela.jarlbring@trafikverket.se 
Direkt: 010-123 75 57 
Mobil: 070-320 39 57  

Trafikverket  

Box 809 
971 25 LULEÅ  
Besöksadress: Sundsbacken 2-4 
Telefon: 0771-921 921  
www.trafikverket.se 

 

mailto:ingela.jarlbring@trafikverket.se
mailto:ingela.jarlbring@trafikverket.se
mailto:ingela.jarlbring@trafikverket.se
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 2017-03-17 

 
 
 
 Ramböll Sverige AB 
 
 Att Magdalena Hallin 
 
 
 
 
 
 

Förslag för vattenskyddsområde och föreskrifter Klintheden och 
Solbacken, Robertsfors kommun 
 
Inom föreslaget vattenskyddsområde äger Holmen fastigheter inom Siknäs 3:1 
och Edfastmark 7:1.  
 
Vi har tagit del av förslaget till nya föreskrifter för vattenskyddsområdet och vill 
lämna följande synpunkter. 
 
Förslaget innebär ytterligare begränsningar i nyttjandet av skogsmarken, vilket 
försvårar och fördyrar brukningsmöjligheterna samt gör ytterligare intrång i 
äganderätten.  
 
Skogsbruk 
 
Hantering av petroleum är redan strikt reglerat. Entreprenörer använder 
typgodkända tankar som regelbundet besiktas. Vi föreslår därför att förvaring av 
bränsle och oljor inom sekundärzon tillåts när skoglig verksamhet pågår. Diesel 
förvaras i en typgodkänd låsbar tank med dubbla bottnar, utrustad med 
överfyllnadsskydd för att motverka spill.  
 
Enligt föreslagna föreskrifter är skogsgödsling tillståndspliktig. Holmen är 
certifierat enligt FSC (Forest Stewardship Council) vilket bl.a. innebär att vi 
förpliktar oss att följa Skogsstyrelsens allmänna råd för kvävegödsling av  
skogsmark. Detta innebär att vi inte gödslar närmare än 50 meter från 
vattentäkt och 25 meter från vattendrag. Gödselmedel som används har en 
syraneutraliserande verkan och är således inte försurande. För alla 
gödslingsobjekt sker samråd med Skogsstyrelsen som i sin tur samråder med  
berörd länsstyrelse och kommun. Vi anser att detta samråd med kommunen 
inom sekundär skyddszon är tillräckligt. 
 
Normalt ska lagrat virke inte ligga längre än 6 månader men det händer 
emellanåt, p.g.a. orsaker som inte kan förutses, att det kan bli liggande längre,  
t ex djupt snötäcke eller mottagningsproblem vid industri.  
Vi föreslår att begränsning av upplag görs för längre period än ett år och att 
upplag inom primär zon ska anmälas och sekundär zon medges.  
 

mailto:Christina.conradsson@holmenskog.com
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Täktverksamhet 
 
Befintlig täkt finns inom sekundär skyddszon. Att utesluta möjligheten till 
utökning av denna eller utvinning av täktmaterial i nya täkter innebär ett stort 
ekonomiskt intrång. Att dessutom minska möjligheten till husbehovstäkter 
genom tillståndsbeläggning, förminskar inte intrånget. Vi anser att om våra 
synpunkter inte tillgodoses ska intrånget regleras ekonomiskt. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Holmen Skog AB 
Stab Fastigheter 
 
 
 
Christina Conradsson-Nordin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Christina.conradsson@holmenskog.com
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Yttrande
 

1(3)
Datum Ärendebeteckning

2016-02-15
 

513-1541-2017
 Arkivbeteckning

Ramböll Sverige AB
Att: Magdalena Hallin Grafström
Magdalena.hallin-grafstrom@ramboll.se

 

Länsstyrelsen Västerbotten Storgatan 71 B Växel 010-225 40 00 Fax 010-225 41 10 vasterbotten@lansstyrelsen.se
901 86  UMEÅ Miljöenheten Direkt-tfn 010-2254381 www.lansstyrelsen.se/vasterbotten

Revidering av Klinthedens och Solbackens 
vattenskyddsområde med föreskrifter inom Robertsfors 
kommun

Länsstyrelsen har tidigare getts tillfälle att yttra sig över förslaget till 
vattenskyddsområde för Klintheden och Solbacken i Robertsfors kommun. 
Detta gjordes den 19 november 2015, dnr 513-7690-2015. 

Sedan dess har förslaget omarbetats och kommunicerats med sakägare. 
Länsstyrelsen avstår därför från att kommentera föreskrifterna ytterligare. I 
övrigt lämnas följande synpunkter: 

Det utskickade förslaget, bilaga 8, är daterat till den 11 november2016. 
Föreskrifterna med kommentarer är daterade 15 december 2016. 
Länsstyrelsen förutsätter att bilaga 8 är uppdaterad med de omformulerade 
föreskrifterna. 

Förslag till skyddsföreskrifter

1 Bakgrund
1.6. Sekundär skyddszon 
Utgångspunkt vid bedömning av den sekundära skyddszonen har varit att 
skydda grundvattenmagasinet och den geologiska formationen. Några 
tydliga skyddsavstånd anges inte. I områdesskyddet ingår Rickleån. Enligt 
naturvårdsverkets handbok ska den sekundära skyddszonen som ska skydda 
ett ytvattendrag bestå av ett minst 50 m brett markområde på vardera sidan 
om vattendraget. För att underlätta vid bedömning av vart gränsen kring 
vattendraget går så underlättar det om man anger hur brett området som 
avses. Man kan med fördel också ange avståndet i kartan. Länsstyrelsen 
anser att för skyddet kring Rickleån ska en bredd i antal meter anges. 

4 Allmänna upplysningar avseende skyddsföreskrifter

4.1 Ikraftträdande
I andra stycket anges att för befintliga anläggningar och verksamheter träder 
föreskrifterna i kraft först två år från beslutsdatum. Länsstyrelsen anser att 

mailto:Magdalena.hallin-grafstrom@ramboll.se
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det i normalfallet borde räcka med ett år. Den tiden bör räcka för att man ska 
hinna söka tillstånd, anmäla o.s.v.

4.17. Upphävande av gamla vattenskyddsområden
Texten ger felaktig information och ska rättas. Sedan tidigare finns 
fastställda skyddsområden, 1986 respektive 1996, med föreskrifter för de 
båda områdena. Dessa områden upphör inte formellt att gälla i och med att 
de nya föreskrifterna vinner laga kraft. De måste upphävas av Länsstyrelsen. 
Begäran om detta görs av kommunen gärna i en separat skrivelse som 
skickas in i samband med att kommunen fastställer föreslaget område med 
föreskrifter. I begäran ska anges anledning till upphävande. 

Övrigt

Inför spridning av kartor som förses med uppgift om vattenskyddsområde 
ska upphovsmannen godkänna nyttjandet av kartan. 

Enligt förordningen om områdesskydd 33 § ska länsstyrelsen föra ett 
register över beslut om bl.a. vattenskyddsområden, även över de områden 
som kommunen har beslutat. Havs- och Vattenmyndigheten ska föra ett 
sammanfattande nationellt register över sådana beslut. Kopior av beslut med 
karta och skyddsföreskrifter ska därför sändas till både Länsstyrelsen och 
Havs- och vattenmyndigheten. 

Länsstyrelsens ansvar att trycka beslutet i länets författningssamling 
upphörde i och med att kommunallagen ändrades i januari 2013 och 
förordningsbestämmelsen om att kommunala föreskrifter ska kungöras i 
länets författningssamling slopades. Däremot ska Länsstyrelsen registrera 
beslutet i VIC-natur.  Det är därför viktigt att Länsstyrelsen får beslut med 
föreskrifter i digitalt format. Kartunderlaget önskas som shapefiler i GIS. 
Varje område ska gå att hantera separat. 

Kommunen ska se till att föreskrifterna anslås och införs i ortstidningen 
samt att tryckta exemplar av de samlade föreskrifterna finns att tillgå för 
allmänheten. Ni ska även meddela lantmäteriet om beslutet.

Magnus Langendoen

Brith-Lis Jacobsson

Detta yttrande är godkänt i Länsstyrelsens elektroniska system och har 
därför ingen namnunderskrift.
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Kopia till
Robertsfors kommun, kommun@robertsfors.se

mailto:kommun@robertsfors.se


Myndigheten för  

samhällsskydd och beredskap REMISSVAR 1 (1) 

 Datum 

2016-05-03 
Diarienr 

2016-1935 
 

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Postadress: 

651 81 Karlstad 

Besöksadress:  

Stockholm: Fleminggatan 14 

Karlstad: Norra Klaragatan 18 

Sandö: Sandövägen 7 

Revinge: Revingeby 

Telefon: 0771-240 240 

Fax: 010-240 56 00 

 

registrator@msb.se 

www.msb.se 

Org nr. 

202100-5984 
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Avdelningen för utveckling av samhällsskydd 

Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete 

Cecilia Alfredsson 
010-240 50 82 

cecilia.alfredsson@msb.se 

Ert datum 

 
Er referens 

 

Ramböll Sverige AB 
Amira Sirriyeh 

amira.sirriyeh@ramboll.se 

  

Samråd enligt 25a § förordningen om 
områdesskydd enligt miljöbalken för 
vattenskyddsområde Klintheden och 
Solbacken 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap avstår från att yttra sig i 

ärendet. 

 

-------------------------------------- 

I detta ärende har enhetschef Patrik Perbeck beslutat. Cecilia Alfredsson har 

varit föredragande.  

 

 

 

Patrik Perbeck  

 

 Cecilia Alfredsson 
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SGU 
Sveriges geologiska undersokning 
Geological Survey of Sweden 

YTTRANDE 
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Var beteckning/Our reference 
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Ramboll Sverige AB 
Att: Magdalena Hallin Grafstrom 
Magdalena.hallin-grafstrom@ramboll.se  

Remiss Forslag till vattenskyddsomrade for Klintheden och Solbackens 
vattentakter, Robertsfors kommun 

Sveriges geologiska undersokning (SGU) har den 23 januari 2017 erhallit rubricerat 
arende for yttrande. Med anledning harav vill SGU framfora foljande: 

SGU har tidigare granskat handlingarna med ayseende pa de hydrogeologiska 
forhallandena och skyddsomradets avgransning. SGU ansag att befintligt underlag ar 
tillrackligt for att faststalla vattenskyddsomradets avgransning. 

Med anledning av den tidigare bedomningen har SGU inga ytterligare synpunkter i 
arendet. 

Beslut i detta arende har fattats av avdelningschef Goran Risberg. 

I den sludiga handlaggningen av arendet har aven foredragande statsgeolog Emil 
Vikberg, deltagit. 

Emil Vikberg 

Organisationsnr 202100-2528 

Huvudkontor/ Head office: Filial / Regional Office: Filial / Regional office: Filial / Regional Office: Filial / Regional Office: 
Box 670 Guldhedsgalan 5A Kiliansgalan 10 Min a ral i nfonnationskontoret Box 803 
SW-751 28 Uppsala, Sweden SE-413 81 Goteborg, Sweden SE-223 50 Lund, Sweden Skolgatan 11 SE-101 36 Stockholm, Sweden 
Besok / Visit: Villavdgen 18 Tel: 031 708 26 501+46 31 708 26 50 Tel: 046 31 17 70 /+46 48 31 17 70 SE-930 70 Malk Sweden Besok / Visit: Bakholmstorget 30, uppg. F 
Tel: 018 17 90 00 / +46 18 17 90 00 Fax: 031 708 26 75 / +46 031 708 26 75 Fax: 046 31 17 99 / +46 46 31 17 99 Tel: 0953 346 00 / +46 953 346 00 Tel: 018 17 90 00 /+46 18 17 90 00 
Fax: 018 17 92 10 /+46 18 17 92 10 E-mail: gbg@sgu.se  E-mail: lund@sgu.se  Fax: 0953 216 86 / +46 953 216 86 Fax: 08 24 68 14 / +46 8 24 68 14 
E-mail: sgu@sgu.se  E-mail: minko@sgu.se  E-mail: slockholm@sgu.se  
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 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Postadress Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post 

Huvudkontor Vallgatan 8 036-35 93 00 202100-5612 skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se 
Skogsstyrelsen Jönköping Fax Momsreg.nr www.skogsstyrelsen.se 
551 83 Jönköping  036-16 61 70 SE202100561201  
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2016-05-27 
Diarienr 

2016/960 

 
 

 
Er referens 

Amira Sirriyeh 

 

Ramböll Sverige AB 
Box 5343 
Vädursgatan 6 
412 50  Göteborg  

Yttrande över vattenskyddsområde Klintheden och 
Solbacken, Robertsfors kommun 

Skogsstyrelsen har beretts tillfälle att lämna yttrande över förslag till 
skyddsföreskrifter för Klintherdens och Solbackens vattentäkter i Robertsfors 
kommun. 

Det är högst angeläget att långsiktigt trygga försörjningen med dricksvatten 
av hög kvalitet och i tillräcklig mängd i kommunala vattentäkter. 

Inom skyddsområdet, speciellt den sekundära skyddszonen, finns skogsmark 
där skogsbruk bedrivs. 

Generellt bör föreskrifterna utformas så pass detaljerat eller förses med så 
tydliga tolkningsanvisningar, att verksamhetsutövarnas åtgärdsplanering 
underlättas och att behovet av rådgivning, tillståndsprövning och tillsyn vid 
varje enskild skogsbruksåtgärd minskas. 

I §2 anges att petroleumprodukter enbart får hanteras för att försörja bostäder 
och jordbruksfastigheter med olja. Skogsbruk nämns inte. I skogsmaskiner 
används petroleumprodukter som driv- och smörjmedel samt i hydraulsystem. 
Hantering av vissa mängder petroleumprodukter behöver ske i samband 
avverkning och skogsvård. Det bör klargöras om sådan användning i 
skogsmaskiner och redskap ska anses vara inkluderad i §2, samt eventuella 
särskilda regler som i sådana fall ska gälla vid användning och hantering av 
petroleumprodukter i skogen, val av maskintyp samt uppställningsplatser. 

I §3 föreskrivs tillståndsplikt för användning av kemiska bekämpningsmedel 
inom sekundär skyddszon. Det bör klargöras om denna restriktion även ska 
anses gälla användning av konventionella skogsplantor, som under 
odlingstiden i plantskola regelmässigt behandlas med fungicid och i liten 
omfattning även med isekticid. Skogsstyrelsens mening är att eventuella 
restmängder är helt försumbara och inte bör föranleda restriktioner för 
återbeskogning genom plantering. Efterbehandling av plantor i skogen kan 
däremot lämpligen omfattas av tillståndsplikt. 

  



Skogsstyrelsen Yttrande 2016-05-27 2(2) 

 
I §4 anges att vissa upplag av timmer kräver tillstånd. Skogsstyrelsen 
uppfattar begreppet ”timmer från en avverkningssäsong” som oklart. Avser 
detta den tillfälliga lagring på avlägg av virke från en enskild 
avverkningstrakt, som normalt sker mellan terrängtransport från skogen 
(skotning) och vidaretransport med lastbil till industri? Avses någon annan 
typ av ”säsongslager”? 

 

 
 

Bo Leijon 
Skogskonsulent 

Lisa Edvardsson 
Skogskonsulent 

 





Överklintens  2016-09-26       Bilaga                   

Samfällighetsförening                           Sid 1(2) 

Orgnummer: 717905-5665 

 

 

Förslag till Skyddsföreskrifter – Yttrande avseende Bilaga 8. 

 

1 Bakgrund 

Styrelsen har inget att erinra mot huvuddelen av förslagen eftersom hänvisningarna i allt 

väsentligt hänvisar till regelverken. Som framgår nedan anser styrelsen att utredarna har 

föreslagit högre krav än vad regelverk/lagstiftning föreskriver. Som exempel kan  nämnas att  

utredningen/kommunen bör ta hänsyn till miljöbalkens regler i kap 7 §25, den sk 

skälighetsavvägningen och att delar av sekundära zonen vid Solbackens vattentäkt i stället 

kan vara tertiär zon. Åkerdiken på fastigheterna 3:35 och 27:1 ingår av någon anledning i 

Sekundär skyddzon 

2 Läsanvisningar och disposition 

Inga erinringar. 

3 Skyddsföreskrifter för Klinthedens och Solbackens vattentäkter 

Generellt konstateras att Robertsfors kommun kan ge tillstånd till avsteg inom sekundär 

skyddszon. För medlemmarna i Överklintens samfällighet är detta ingen tröst. För att 

skyddsföreskrifterna ska vara kompletta föreslår styrelsen därför att ett policydokument ingår 

som en del i skyddsföreskrifterna. 

§2  Petroleumprodukter                       

250 liter eldningsolja är ganska lite!  Det bör inte finnas någon begränsning när det gäller 

eldningsolja Regeln om sekundärt skydd på befintliga tankar går längre än nationell 

lagstiftning – motivera avsteget eller ändra så att regeln bara gäller nya tankar.  

§6 Täktverksamhet, schaktnings- underjordsarbeten                

Inom den primära skyddszonen bör det stå ”större grävnings- och schaktningsarbeten”  

Underhåll av vägar, diken och ledningar bör vara  undantagna från regleringar. 

§ 10 Utvinning av värmeenergi ur berg, mark och vatten              

Finns redan reglerat i Förordningen om miljöfarlig verksamhet.                         

§ 11 Transport av farligt gods                

Redan reglerat i HaVs rapport 2014:25  Den mest trafikerade vägen går genom en Primär 

skyddszon och en vägsträcka genom Sekundär skyddszon. På båda vägarna går trafik med 

farligt gods och  det är regelbunden saltning vintertid Styrelsen ifrågasätter om utredningen 

tagit ställning till detta förhållande. 

§ 12 Trafik med motordrivet fordon               

Utlopp från Hemsjön och Notsjön är klassat som sekundär skyddszon men inte själva sjön. 

Båda sjöarna bör vara Sekundär skyddszon Samfälligheten måste annars förlita sig på 

Terrängkörningslagen för att inte sjöarna vintertid skall användas av terrängfordon mm.  

 



 

      Sid 2 

§ 13 (B) Djurhållning och odling.                 

Oacceptabelt att behöva söka tillstånd eller anmäla odling Detta måste bort! Vad skall 

regleras? Vem skall betala för tillstånden? Tillstånd för djurhållning kraftigt överdrivet krav. 

Vad är problemet? Är det bete med småkalvar i närheten av brunnsområdet? Titta gärna på 

regelverket för bl a gödselhantering 

§ 14-16 Se våra generella synpunkter 

§ 17 Detta hör väl till kapitel 4. Medgivande från berörd markägare kan vara relevant. 

Avsnitt 4-6 

§ 4.2 Styrelsen anser att beredskapsplan skall upprättas av vattentäktens huvudman 

Styrelsen förstår inte sambandet mellan Kap 4,  (4:12), Kap 5, Grävning och Kap 3, § 6 

Styrelsen har i övrigt inget att erinra mot avsnitten eftersom hänvisningarna i all väsentligt 

hänvisar till befintliga regelverk.  
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Granskning  
Robertsfors kommun Vattenskyddsområde Klintheden och Solbacken 

vattentäkter 

Sammanfattning 

Skellefteå Kraft vill påpeka att vi har befintliga el ledningar i området och för att säkra 

ledningarnas underhåll vill vi ha möjlighet till att komma åt våra anläggningar. I övrigt inget 

att erinra.  

Specifika synpunkter  

Skellefteå kraft elnät har befintliga ledningar inom detta område. Enligt Föreslagna 

skyddsföreskrifter § 11 får körning i terräng inte ske för annat ändamål än jord och 

skogsbruk, undantaget bör gälla för underhåll av ledningar 

 

Skellefteå kraft har 2 kraftstationer uppströms men ser inte att det ska påverka denna fråga 
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