Beslut

1(2)

Datum

Ärendebeteckning

2018-11-01

531-9563-2018
Arkivbeteckning

531
Skellefteå kommun
Christer Svensson
crister.svensson@skelleftea.se

Ej betydande miljöpåverkan för efterbehandlingsprojekt Kolkajen/Järnbruksområdet i Skellefteå
kommun
Beslut
Länsstyrelsen beslutar att de planerade åtgärderna inte kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan.

Motivering
Ni planerar att söka tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken för att sanera
Kolkajen och Järnbruksområdet i Skelleftehamn samt anlägga en
vågbrytare. Kolkajen är en halvö där verksamhet bedrivits mellan 19001960, främst genom lagring av sten- och träkol samt tillverkning av träkol.
Ön har successivt fyllts ut med varierande fyllnadsmassor, bl.a. från
närliggande järnbruk som var i drift 1858-1878. Området ska efter
saneringen användas för rekreation.
Saneringen innebär att ni bl.a. ska schakta bort en stor mängd massor från
Kolkajen. Ca 4 000 m² av det område som berörs ligger under högsta
högvattenlinjen och utgör därför en vattenverksamhet. Förutom
schaktningen vill ni stabilisera stranden runt om Kolkajen genom att lägga
ut ett erosionsskydd. Innan ni kan göra detta behöver det ske en rensning av
botten på en yta av ca 1 400 m².
Området är detaljplanelagt men detaljplanen utgör såvitt vi kan bedöma
inget hinder för de planerade arbetena. Eftersom det har skett verksamhet på
platsen under lång tid så är området också av visst intresse för kulturmiljön,
dock utgör det ingen fornlämning. Era undersökningar har också visat att
det inte längre finns kvar några kulturlämningar som kan påverkas negativt
av saneringen.
Det finns vissa risker med projektet när det gäller spridning av föroreningar.
Det gäller både vid schaktningen på Kolkajen och när ni utför de arbeten
som krävs för att stabilisera stranden. De risker som finns går däremot att
minimera om ni använder er av tillräckliga skyddsåtgärder.
Vår sammanlagda bedömning är därför att verksamheten inte kan antas
medföra en betydande miljöpåverkan.
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Beskrivning av ärendet
Den 30 oktober 2018 lämnade ni in en samrådsredogörelse för planerad
ansökan om tillstånd att sanera Kolkajen och Järnbruksområdet i Skellefteå
kommun. Av samrådsredogörelsen framgår det att ni har samrått med bl.a.
enskilda berörda, kommunen samt verksamhetsutövare och föreningar i
området.

Lagstiftning
Länsstyrelsen ska efter undersökningen avgöra om verksamheten eller
åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (6 kap. 26 §
miljöbalken). Detta beslut kan inte överklagas särskilt (6 kap. 27 §
miljöbalken).
Om Länsstyrelsen beslutar att en betydande miljöpåverkan inte kan antas
ska en liten miljökonsekvensbeskrivning tas fram. Innehållet i den lilla
miljökonsekvensbeskrivningen framgår av 6 kap. 47 § miljöbalken.

Magnus Langendoen
Enhetschef
Tina Buckland
Miljöhandläggare
Detta beslut är godkänt i Länsstyrelsens elektroniska system och har därför
ingen namnunderskrift.
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

