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Samrådsredogörelse och begäran om att ta ställning 

till om betydande miljöpåverkan föreligger gällande 

efterbehandlings-projektet 

Kolkajen/Järnbruksområdet i Skellefteå kommun 

 

Er ärendebeteckning 531-8036-2018 

 

Samrådet har hållits genom möten och skriftligt. Ett slutligt underlag 

där inkomna synpunkter har inarbetats har översänts via mail till 

deltagare enligt punkterna som följer. Synpunkter på det slutliga 

underlaget har bara lämnats av länsstyrelsen. 

 

Fastighetsägare och närliggande verksamhetsutövare som deltagit i 

samrådet: 

 

1. Skellefteå kommun, genom Patrik Larsen, mark- och 

exploateringschef och Lars Hedqvist, planeringschef.  

Samrådet har bekräftat ett tillägg med vågbrytare. Vågbrytare finns 

därför med i slutliga handlingarna för undersökningssamrådet. 

 

2. Ursvikens varv AB, genom Anders de Wall. 

Vid samrådet lämnades verksamhetens krav på kajens funktioner och 

medgivande av projekteringsundersökningar på fastigheten. Kraven är 

inarbetade i slutliga handlingarna för undersökningssamrådet. 

 

3. Kurjovikens havsmarina AB, genom Ulf Marklund. Inga särskilda 

synpunkter annat än hänsyn behöver tas avseende tillgänglighet 

under driftskedet. 

 

Föreningar som deltagit i samrådet  

 

1. Ursvikens segelsälskap, genom Ulf Marklund.  

Vid samrådet framkom följande:  

• Önskemål om vågbrytare för att förbättra förhållandena för 

hamnplatsen och tankplatsen som finns i anslutning till 

saneringsområdets östra sida med anslutning mot fastlandssidan. 
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• Önskemål om ytterligare kajplatser. 

• Inget behov av kolkajen som kaj. 

• Bygg in fiber och VA till Kolkajen vid återställning. 

 

Önskemål om vågbrytare finns med i slutliga handlingarna för 

undersökningssamrådet. 

 

Myndigheter 

 

1. Bygg- och miljönämnden, Skellefteå kommun, genom Peter 

Lundström, biolog och handläggare av vattenverksamheter. Deltog i 

ett första möte som hölls den 16 april 2018 och har tagit del av 

slutliga handlingarna för undersökningssamrådet. Några synpunkter 

på slutligt utförande har inte lämnats. 

 

2. Bygg- och miljönämnden, Skellefteå kommun, genom Agneta 

Gustavsson, miljöinspektör. Deltog i ett möte den 4 juni 2018 

tillsammans med länsstyrelsens ebh-handläggare Johanna Hedlund 

och Robert Erixon och har tagit del av slutliga handlingarna för 

undersökningssamrådet. Vid mötet diskuterades och accepterades 

förslagen att vid prövningen överlåta beslutspunkter kopplade till 

verksamhet reglerade av kap 9 MB till miljönämnden. I övrigt lades 

fast hur bidragsmedel fick användas i projektet. Bl a ströks 

muddring av viken mellan fastlandet och Kolkajen. Några på 

synpunkter slutligt utförande har inte lämnats. 

 

3. Länsantikvarie, Katrine Nygren. Har fått information om projektet 

under hand och tillsänts slutlig handlingarna för 

undersökningssamrådet. Inga synpunkter har lämnats. 

 

4. Länsstyrelsen, genom Tina Buckland. Deltog i möte den 16 april 

2018 och lämnat synpunkter under hand via mail. Efter att ha tagit 

del av slutlig handlingarna för undersökningssamrådet har ett 

yttrande lämnats. Samtliga synpunkter i yttrandet kommer att 

inarbetas i slutlig tillståndsansökan. 
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