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AVSIKTSFÖRKLARING
Denna avsiktsförklaring (Avsiktsförklaringen) har träffats den mellan

Skellefteå Kraftaktiebolag,
org.nr 556016-2561,
nedan benämnd SKAB

Robertsfors kommun,
org.nr 212000-2551,
nedan benämnd Kommunen

Fortsättningsvis benämnda (Parterna) och enskilt (Part).

1.  Bakgrund
2020 beslutade regeringen om en nationell plan för moderna miljövillkor för
vattenkraften och ändringar i förordningen om vattenverksamheter. Detta innebär
bland annat att all vattenkraft ska prövas enligt miljöbalken. Utifrån den nationella
planen kommer alla vattenkraftverk i Sverige att prövas systematiskt. Prövningarna
av vattenkraftens miljövillkor ska leda till största möjliga nytta för vattenmiljön och
till en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel.

Den 1/2 2022 lämnade SKAB, som en av de första verksamhetsutövarna i Sverige,
in en ansökan om omprövning av anläggningarna i Rickleån. Ansökan innefattade
bland annat en ansökan om återkallande av tillstånd och utrivning av
anläggningarna Bruksforsen, Sågforsen och Fredriksfors som alla ligger centralt i
Robertsfors. Utrivningarna bedöms vara betydelsefulla för att förbättra vattenmiljön
i Rickleån och att uppnå av vattenmyndigheten uppsatta miljökvalitetskrav.
Utgångspunkten för SKAB är att all vattenverksamhet avslutas och inget
underhållsansvar kvarstår efter avslutandet. Alla dessa tre dammanläggningar
nyttjas som överfart av olika slag till nytta för kommunen och det finns även
kulturmiljövärden kopplade framförallt till Bruksforsen.

Dialog har förts mellan Parterna under processen för omprövningen av ovan
nämnda anläggningar i syfte att utrivningarna så långt som möjligt ska ske med
hänsyn till kringliggande miljö och kommunens intressen och planering. SKAB har
förklarat sig villigt att överlåta delar av anläggningarna till kommunen, såsom
broöverfarter. Kommunen har förklarat sig vara intresserad av en fortsatt dialog och
parterna har mot denna bakgrund ingått följande avsiktsförklaring.

2.  Riktlinjer
Avsiktsförklaringen avser att tydliggöra utgångspunkterna för Parternas fortsatta
dialog och samarbetet inför planerade utrivningar av SKABs vattenanläggningar i
Robertsfors inklusive därtill hörande anläggningsfrågor samt mark- och
fastighetsfrågor.

3.  Giltighetstid
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Denna avsiktsförklaring gäller från det att den undertecknats av Parterna fram till
dess att eventuellt bindande avtal träffas eller någon av Parterna skriftligen
avbryter förhandlingarna, dock längst t.o.m. 2029-12-31.

4.  Samarbetets inriktning och omfattning
Parterna avser att bedriva det fortsatta samarbetet utifrån följande utgångspunkter
och åtaganden.

● SKAB avser att närmare utreda utformningen av planerade utrivningar för
respektive anläggning, vad som tekniskt kan bevaras och lämnas kvar samt
hur det kommer se ut efteråt. SKAB åtar sig att informera kommunen om
resultatet och Parterna avser att föra en kontinuerlig dialog i frågan.

● Kommunen, ställer sig positiv till att föra en fortsatt dialog rörande
övertagande av ägande samt drift och skötsel av de anläggningar
(broöverfarter, kulturvärden som vattenspeglar mm) som bedöms möjliga
att lämna kvar i Sågforsen och Bruksforsen.

● För de anläggningar m.m som eventuellt överlåts till kommunen ska ett
avtal upprättas mellan Parterna innehållande villkor för övertagandet och
ansvarets övergång. Avsikten från SKAB är att överlåta anläggningarna
utan ersättning och att de är i ett godtagbart skick vid överlåtandets
tidpunkt.

5.  Rättsverkningar
Oaktat innehållet i de förhandlingar som förs mellan Parterna på grundval av denna
Avsiktsförklaring är avtal eller villkor i kommande avtal bindande för Parterna först
om och när sådant avtal undertecknats av Parterna.

6.  Tvist
Tvist angående tolkning och tillämpning av detta avtal och alla därur härflytande
rättsförhållanden ska avgöras av svensk allmän domstol.

___________________________________________

Denna Avsiktsförklaring har upprättats i två likalydande exemplar, varav Parterna
tagit var sitt.

Skellefteå den 2022-                                                Robertsfors den 2022-
SKELLEFTEÅ KRAFT AB                                          ROBERTSFORS KOMMUN

………………………………………..
………………………………………


