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Ansökan om fastställande av skyddsområde och skyddsföreskrifter 
för Svensbyfjärdens ytvattentäkt i Piteå kommun samt överlåtelse av 
tillsynen 
 

Ansökan 
Piteå kommun ansöker enligt 7 kap. 21 § miljöbalken om att Länsstyrelsen i Norrbottens län 
fastställer skyddsområde för Svensbyfjärdens ytvattentäkt i Piteå kommun i enlighet med bilaga 
1 och bilaga 2. 

Piteå kommun ansöker enligt 7 kap. 22 § miljöbalken om att Länsstyrelsen i Norrbottens län 
fastställer skyddsföreskrifter för Svensbyfjärdens vattenskyddsområde i enlighet med bilaga 3. 

Piteå kommun ansöker enligt 26 kap. 3 § miljöbalken samt 18 § miljötillsynsförordningen 
(2011:13) om att Länsstyrelsen i Norrbottens län överlåter den operativa tillsynen över 
Svensbyfjärdens vattenskyddsområde till miljö- och tillsynsnämnden, Piteå kommun. 

Sökande 
Piteå kommun 
Org.nr. 212000-2759 
Svartuddsvägen 1 
941 85 Piteå  
 

Bakgrund 
Behovet om ett vattenskyddsområde aktualiserades av tjänstemän från Piteå kommun och Piteå 
renhållning och vatten (Pireva) redan 2010. Samråd genomfördes under 2016 och därefter har 
förslaget omarbetats och reviderats.  

Motiv för ansökan 
Syftet med att inrätta vattenskyddsområdet är att skydda råvattentillgången i en sådan 
omfattning att den säkras i långsiktigt perspektiv – ett flergenerationsperspektiv. Avsikten är att 
skyddsområdet och skyddsföreskrifterna ska begränsa risken för förorening av ytvattentäkten. 
Skyddsområde, skyddsföreskrifter och andra riskreducerande åtgärder blir verktyg för att aktivt 
kunna förebygga och motarbeta riskkällor samt verka för en säkrare dricksvattenförsörjning. 
Bristen på bra alternativ till huvudvattentäkten i Svensbyfjärden medför också att 
skyddsbehovet och värdet av vattentäkten är mycket högt.  
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Vattenskyddsområdet 
Föreslaget vattenskyddsområde utgår från Naturvårdsverket handbok (2010:5) om 
vattenskyddsområden. Skyddszonernas utbredning har reviderats utifrån en mer genomarbetad 
riskanalys. Några avsteg från handboken har därför gjorts med hänvisning till riskbilden.  
Föreslaget vattenskyddsområde är indelat i vattentäktszon samt primär, sekundär och tertiär 
zon enligt bilaga 1. Tekniskt underlag framgår av bilaga 2. 

Skyddsföreskrifter 
Ett stort antal verksamheter och företeelser i samhället kan förorena en dricksvattentäkt och 
göra vattnet otjänligt att dricka. För att motverka och förhindra att vattentäkten skadas eller 
förorenas föreslås ett antal bestämmelser i form av skyddsföreskrifter som ska gälla inom 
vattenskyddsområdet. Ett förslag till skyddsföreskrifter har tagits fram och dessa framgår av 
bilaga 3.  

Samråd 
Föreslag till skyddsområde och skyddsföreskrifter har varit ute på samråd under perioden 
december 2016 till februari 2017. Under samrådet har berörda markägare och 
verksamhetsutövare underrättats via direktutskick. Ärendet har även annonserat i Piteå-
Tidningen, via Facebook samt Piteå kommuns webb. En projekthemsida har skapats på Piteå 
kommuns webb med underlagsmaterial samt en kartfunktion för att söka ut fastigheter och 
adresser. Direktinbjudan och annonsering till  sex större samrådsmöten samt ett stort antal 
mindre har ägt rum med berörda och övriga intressenter. Ett stort intresse har inneburit ett 
högt deltagande vid samrådsmötena. Totalt har 35 skriftliga synpunkter inkommit. 
Samrådsredogörelsen i sin helhet finns i bilaga 4.  

Synpunkter 
Flertalet synpunkter pekade på en bristfällig riskanalys samt risker som inte kunde fångas in av 
föreslagen skyddsföreskrift. Föreslaget skyddsområde ansågs även vara överdrivet stort i 
förhållande till befarade risker. En ny riskanalys togs därför fram av externa konsulter. Denna 
riskanalys ligger till grund för nya avgränsningar av  föreslaget skyddsområde. Den nya 
riskanalysen ligger som en bilaga i det tekniska underlaget. Riskobjekt och riskklassade objekt 
finns även presenterade på kartor i bilaga 1. 

Revideringar 
Eftersom den nya riskanalysen på ett tydligare sätt kunde avgränsa riskerna har 
skyddsområdets utbredning minskats ned. Det område som tidigare tagits med på grund av 
tillrinngen av grundvatten till ytvatten har i stora delar tagits bort då övriga delar anses vara 
tillräckliga. Det har minskat den primära zonens utbredning. Tidigare tillägg för åkermark har 
också tagits bort eftersom riskerna från jordbruket har klassats ned i den nya riskanalysen, 
vilket i sin tur medfört att även sekundär skyddszon reducerats. De konsekvenser som befarats 
och som lyfts vid samrådet har i vissa delar beaktats. Förändringar har framför allt utgått från 
den uppdaterade riskanalysen, där förnyad riskklassning har medfört lättnader både vad gäller 
avgränsningen och föreslagna restriktioner. De otydligheter som funnits i skyddsföreskrifterna 
har även korrigerats och förtydligats utifrån de synpunkter som kommit in vid samrådet samt 
utifrån den nya riskanalysen. Revideringarna har i stort utgått från inrådan av anlitad konsult, 
Ramböll. Rambölls rapport ”Översyn av Svensbyfjärdens vattenskyddsområde” finns i bilaga 6. 
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Risk- och skadereducerande arbete 
Piteå kommun och Pireva har för avsikt att jobba vidare med risk- och skadereducerande arbete 
för att komma åt de risker som inte kan fångas in av föreslagna skyddsföreskrifter.  

Konsekvenser 
Till följd av att föreslaget skyddsområde för primär och sekundär zon har minskats ned, har 
också antalet direkt berörda minskat. Föreslagna skyddsföreskrifter fångar därför på ett 
tydligare sätt upp och reglerar riskerna.  Konsekvensanalysen har uppdaterats utifrån de 
reviderade förslaget, se bilaga 7.  

 
 
Helena Stenberg (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 


