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§  67 

REMISS - ANSÖKAN OCH MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

GÄLLANDE MUDDRING AV INSEGLINGSRÄNNAN TILL 

ROSVIKS SMÅBÅTSHAMN 
Diarienr 2015-000008 

 
Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden tillstyrker muddring och är positivt inställda till att 

muddringssträckan blir kortare och mängden muddermassor blir mindre. Det finns inga 

kända naturvärden i området. Miljö- och tillsynsnämnden anser att uppläggningen av 

muddermassor är acceptabel under förutsättning att det säkerställs att massorna inte sköljs ut 

i havet eller oxiderar. För att minimera grumling anser miljö- och tillsynsnämnden att 

miljöskopa ska användas. 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
Ärendebeskrivning  

Miljö- och tillsynsnämnden har tidigare yttrat sig över tillståndsansökan enligt 9 och 11 kap 

miljöbalken gällande muddring av inseglingsrännan till Rosviks småbåtshamn. Mark- och 

miljödomstolen anhåller om ytterligare synpunkter senast den 8 september 2015 med 

anledning av ny sträckning av inseglingsrännan.  

 

Mark- och miljödomstolen höll huvudförhandling i målet den 18 maj 2015 och dom skulle 

meddelas den 29 juni 2015. Den 26 juni 2015 begärde dock Piteå kommun muntligen att få 

komma in med nytt material som har betydelse för målets avgörande. Piteå kommun 

kompletterade till Mark- och miljödomstolen med redovisning av djupmätningar, alternativ 

sträckning av inseglingsrännan, kompletterande sedimentprover samt förslag på uppläggning 

av massorna. 

 

Djupmätningar har gjorts och som en konsekvens av mätningarna avses inseglingen till 

hamnen anläggas i sydostlig riktning, i stället för den ursprungliga mer sydliga riktningen. 

Genom att rikta om inseglingsrännan erhålls godtagbart seglingsdjup redan efter ca 200 

meter. Muddringssträckan kan därigenom kortas avsevärt. 

 

Kompletterande sedimentprover togs i juni 2015 och visar att sulfidhaltiga massor kan 

förväntas längs större delen av den sträcka som ska muddras. De prover som visar höga 

sulfidhalter visar även på höga metallhalter, framför allt av kobolt och zink. 

 

Muddermassorna beräknas uppgå till ca 550 m
3 

och Piteå kommun förordar att massorna 

läggs upp längs pirens södra kant, för att möjliggöra utrymme för parkering av bilar och 

båtvagnar.  Uppläggningen avses ske i ett invallat område vid pirens landfäste. 

 
Motivering 

Miljö- och tillsynsnämnden tillstyrker muddring och är positivt inställda till att 

muddringssträckan blir kortare, cirka 200 m i stället för 900 m. Mängden muddermassor 

minskar betydligt, från 3 600 m
3
 till 550 m

3
. Det finns inga kända naturvärden i området. 
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Uppläggningen av muddermassor är acceptabel under förutsättning att det säkerställs att 

massorna inte sköljs ut i havet eller oxiderar. För att minimera grumling anser miljö- och 

tillsynsnämnden att miljöskopa ska användas. 

 

 

Miljö- och tillsynsnämnden anser dock att det finns vissa oklarheter kring uppläggningen av 

muddermassorna. Det framgår i kompletteringen att Piteå kommun har för avsikt att 

kontrollera metallutsläpp från muddermassorna och då uppkommer några frågor. Hur ofta 

och hur länge kommer provtagning att ske? Vilka metaller kommer att analyseras? Hur länge 

kommer pumpen finnas där? Vem kontrollerar/servar pumpen?  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 


