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Tillståndsansökan för erosionsskydd Norrbyskär

Samrådsredogörelse Miljöprövningar Norrbyskär
I samrådsredogörelsen sammanställs och sammanfattas hur samrådet bedrivits,
vilka synpunkter och yttranden som kommit in från allmänhet och myndigheter. I
samrådsredogörelsen kommenterar Umeå Kommuns projektgrupp de inkomna
synpunkterna. Yttranden, minnesanteckningar och protokoll från samrådet finns
redovisade i sin helhet som bilagor.

1.

Samrådets genomförande och omfattning
Denna samrådsredogörelse gäller genomfört avgränsningssamråd för
miljöprövningar och dispenser inför saneringen av Norrbyskär. Samrådstiden
sträckte sig till 2018-08-31.
2018-06-09 publicerades en annons i Västerbottens Kuriren, se figur 1.
Ett första samråd gällande miljöprövningar och dispenser inför saneringen av
Norrbyskär utfördes 2016-05-09. Inför samrådet 2016-05-09 hölls även informella
informationsmöten om hela saneringsprojektet vid olika tillfällen med fastighetsägare, samfällighetsföreningen, Stiftelsen Norrbyskär och KFUM som har mycket
verksamhet på öarna.
Synpunkter kunde lämnas via postadress, Umeå kommuns hemsida, muntligt till
miljöprojektledaren på Umeå Kommun samt direkt på samrådsmötet. Inkomna
synpunkter har diarieförts på diarienummer KS000752/2008.
Samtliga närvarande på samrådsmötet fick del av utskriven samrådshandling.
Protokoll från samrådsmötet biläggs i bilaga 2.
Totalt inkom 12 skriftliga handlingar med synpunkter. Dessa redovisas i sin helhet
i bilaga 3.
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Figur 1 Annons i Västerbottenskuriren 2018-06-09.

1.1

Samrådskrets särskilt berörda

Samrådskretsen var samma som inför samrådet 2016, d.v.s. alla fastighetsägare
på de öar inom Norrbyskär som har en fast förbindelse (vägbank) med de
områden som omfattas av miljöprövningarna. Utgångspunkten har varit den
störning som kan uppstå under arbetstiden för alla som har ett passagebehov
förbi arbetsområdet för att nå sina fastigheter. Se figur 2 nedan samt förteckning
i bilaga 1. När två taxerade eller lagfarna personer varit registrerade på samma
bostadsadress har aktuell försändelse skickat i ett exemplar adresserat till båda
boende.
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Figur 2 Karta över fastigheter särskilt inbjudna till samråd. Omfattar alla fastigheter på
kartan utom de belägna på Lillkvisslan, Mellankvisslan och Grisselskär.
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Utöver fastighetsägare har även samfällighetsföreningen på Norrbyskär,
verksamhetsutövare, kommunen, myndigheter m.fl. inbjudits till samråd. Se
förteckning bilaga 1.
Umeå kommuns projektgrupp har mot bakgrund av verksamheternas art och
omfattning antagit att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan
och anpassat samrådskretsen med det som utgångspunkt.

1.2

Möten med myndigheter

Inga möten med myndigheter har hållits sedan samrådsomgången 2016.
2016 hölls två samrådsmöten med myndigheter. Ett med Länsstyrelsens
kulturmiljöenhet och ett med övriga berörda delar av Länsstyrelsen samt
kommunens miljö- och hälsoskyddenhet.

1.3

Möten med allmänheten
Samrådsmöte hölls den 20 juni klockan 19:00 på Stadshuset Umeå Kommun. På
samrådsmötet deltog 31 personer. Protokoll från detta möte redovisas i bilaga 2.

2.

Inkomna synpunkter

2.1

Muntliga synpunkter

2.2

Skriftliga synpunkter allmänhet

Utöver vad som framkommit på samrådsmöten har inga muntligt meddelade
synpunkter inkommit.

Nedan redovisas synpunkterna sammanfattade och förkortade. I bilaga 3 finns
synpunkterna i sin helhet.
2.2.1 Jan-Erik Hällgren fastighetsägare Norrbyn 4:24
Slutsatsen är att förslaget på avhjälpandeåtgärder inte bör ges tillstånd att
påbörjas med det otillräckliga underlag som framställts.
Förslaget tar för lite hänsyn till riksintresset för kulturmiljö. Anser att presenterat
förslag saknar beskrivningar på hur kulturhistoriska minnesmärken ska skyddas,
restaureras eller gestaltas på ett attraktivt sätt för framtiden.
Saknar information om hur näringsidkare som t.ex. restauranger, museum,
färjetrafik m.m. ska kompenseras eftersom deras verksamheter kommer att
påverkas starkt.
Anser att det saknas vetenskapliga eller andra bevis på att dioxin utlakas från
ögruppen idag eller att risken för boende och besökande är stort och/eller ökar.
Saknar vidare resultat från tidigare vunna erfarenheter av saneringar, bl.a. från
andra länder.
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Förslaget är långt ifrån kostnadseffektivt. Det finns inga förslag på samverkan
mellan stat och kommun eller möjlig samverkan med andra parter.
Samrådsförslaget saknar förslag på hur natur- och kulturmiljön ska utformas och
skötas efter att åtgärderna utförts. Saknar vidare information kring restaurering
av naturbiotoper eller förbättringar av vattenkvalitén.
De som är skeptiska till åtgärden idag kommer tyvärr få rätt om kommunen med
bidragshjälp från staten endast ska ta sig an dioxinproblemet och inte göra annat
än en så minimal insats som möjligt för kultur- och naturvärden på ön. Anser att
kommunens inställning är kontraproduktiv då syftet med att åtgärda
föroreningarna är att förbättra miljön. Verkar vara så att staten är föga
informerad, alternativt ointresserad, av att samverka med kommunen och/eller
med andra aktörer. Anser att staten aktivt skulle kunna bidra till en långsiktigt
hållbar lösning som säkrar en unik kulturmiljö på Norrbyskär. Önskar vidare att
Umeå kommun presenterar en plan för ett framtida Norrbyskär efter utförd
åtgärd.
Tycker att hela bebyggelsen som utgör Lilla Norrbyskär borde få stå kvar. Risken
att husen skadas eller förstörs när de flyttas är uppenbar.
Föreslår att göra en övertäckning med jord på strategiska platser som
avhjälpandeåtgärd, men låta så många björkar som möjligt stå kvar på
Långgrundets västra strand.
Kommentarer:
En kulturhistorisk inventering (Skellefteå museum, 2016) har utförts av området
av oberoende part med antikvariska expertiskunskaper. Inventeringen belyser
riksintressets värden och värderar även den skada som kan uppstå på dessa
värden av planerade åtgärder. Kommande MKB kommer belysa på vilket sätt
värdena kan komma att påverkas av saneringsprojektet. MKB:n kommer vidare
belysa vilka åtgärder som är möjliga att vidta för att minimera skada på
kulturvärdena. En kompensationsutredning beträffande kulturmiljö och naturmiljö
kommer att tas fram inom projektet. Bidragsmedel kommer ej gå till att
restaurera kulturmiljövärden eller underhåll av dessa.
Bidragspengar från Naturvårdsverket är öronmärkta för sanering och kommer inte
kunna användas för att ekonomiskt kompensera verksamhetsutövare som drabbas
negativt av saneringsåtgärden.
Inom ramen för huvudstudien som genomfördes av Tyréns 2014 har risker för
människors hälsa och miljön grundligt utretts med anledning av konstaterad
dioxinförorening. Utredningen har konstaterat att spridningen av dioxin lokalt
inom Norrbyskär är mindre än i det generella riskbedömningsscenariot som är
framtaget av Naturvårdsverket. Spridningsrisken har inför beräknandet av
platsspecifika riktvärden därför dragits ned med en faktor 10 i jämförelse med det
generella scenariot.
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Saneringserfarenheter från andra projekt i Sverige, men också i andra länder
bevakas ständigt, och Naturvårdsverkets bedömningar, vägledningar och
arbetssätt justeras och utvecklas konstant i takt med utvecklingen.
Täktområdet kommer att avslutas enligt framtagen efterbehandlingsplan som
kommer ingå i ansökan. Schaktade och övertäckta områden återplanteras enligt
återställningsplan som kommer att ingå i ansökan. Åtgärderna planeras på ett sätt
så att fortsatt underhåll/skötsel efter åtgärdernas genomförande inte kommer att
krävas. MKB:n kommer att innehålla information om naturbiotoper samt på vilket
sätt de kommer påverkas och vid behov kompenseras. Åtgärden i sig kommer
förbättra vattenkvalitén i området. Under åtgärdsfas kommer kontrollprogram för
vattenkvalitén gälla samt villkor för vattenkvalité vara fastställda.
Naturvårdsverket och andra myndigheter informeras löpande om projektets
framdrift. Kostnadseffektiva förslag har under hela projektets framdrift utretts.
Möjligheten att tillgängliggöra täckmassor från täkt inom området istället för att
transportera in rena massor från fastlandet är ett sådant förslag som
kostnadseffektiviserar projektet avsevärt. Ett annat är att återanvända massor
från Stuguskär som avjämningslager på Långgrundet. Naturvårdsverket är den
instans som slutligen bedömer om projektet genomförs kostnadseffektivt och
bidrag för projektet kan betalas ut.
Riskbedömningen har visat att dioxinhalterna i jorden på den plats Lilla
Norrbyskär idag är belägen är så höga att de motiverar en avhjälpandeåtgärd –
särskilt eftersom just barn – som är extra känsliga för föroreningar – vistas
frekvent inom området. En avvägning mellan ekonomiska och tekniska aspekter
har utförts och bedömningen att en avhjälpandeåtgärd genom schaktsanering på
platsen är motiverad har gjorts. Det finns bedömningar gjorda av externt anlitade
konsulter som visar att en flytt av husen är möjlig tekniskt.
Det pågår ett arbete där Näringslivsenheten på Umeå kommun undersöker
förutsättningarna för att utveckla turistmålet Norrbyskär. Norrbyskär har
områdesbestämmelser som beslutades av kommunen 2003. Ingen detaljplan för
området är framtagen och inget arbete för detta har påbörjats. Det finns vinster
att hämta med att samköra eventuella kommunala projekt med saneringsprojektet men att medel för dessa två projekt ska finnas samtidigt är osäkert
eftersom medlen kommer från olika aktörer.
Inom Långgrundet kommer omfattande arbeten utföras i och med byggandet av
erosionsskydd längs med strandkanten samt övertäckning av föroreningen. En
byggväg kommer även dras inom området. Arbetsområdet kommer vara litet och
trångt med mycket aktivitet och byggtrafik, varför det inte bedöms att träd utan
särskilt skyddsvärde kommer att kunna sparas inom området. Om björkar inom
området bevaras kommer inte ett tillräckligt skydd för exponering av föroreningen
att erhållas.
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2.2.2 Håkan Hellqvist fastighetsägare Norrbyn 4:18
Anser att saneringen som sådan ifrågasätts och saknar konsekvensbeskrivning för
ett 0-alternativ (d.v.s. om ingen sanering utförs). Saknar vidare beskrivning av
långsiktiga konsekvenser av den planerade åtgärden (beträffande t.ex.
besöksnäringen (museet, KFUM, färjetrafik m.m.). Eftersom ingen tidsplanering
presenterats kan heller inte eventuella konsekvenser analyseras.
Om muddring av blöta massor ska utföras är det viktigt att det i kommande MKB
redovisas vilka massförflyttningar och muddringar som kommer att utföras samt
vilka hydrologiska aspekter som kommer att påverkas som ett resultat av detta.
Tycker att kommunens svar att man hittat på effektivare metoder för saneringen
inte är trovärdig, eftersom kostnaden för saneringen har angivits vid alla samråd
och är vid det senaste samrådet en bråkdel av vad som redovisats vid det första.
Vill få ett uttömmande svar hur kostnaderna kan ha sjunkit så drastiskt.
Anser att alternativa lösningar av den "Strandväg" som planeras på Långgrundet
bör undersökas eftersom nuvarande förslag på placering förstör landskapsbilden.
Varför täcks inte föroreningen vid Långgrundet över med massor taget utanför ön
som t.ex. från vik i Norrbyn?
Kommentarer:
Ett 0-alternativ, som innebär att ingen sanering utförs, kommer att presenteras i
kommande MKB. I kommande MKB kommer även konsekvenser ur ett kort- likväl
som långt- tidsperspektiv beskrivas. En tidplan för projektet har redovisats i
Bilaga 7 i samrådsunderlaget, men kommer även beskrivas närmare i kommande
MKB. De hydrologiska aspekterna och konsekvenserna av planerade åtgärder
presenteras vidare i kommande MKB.
Kostnadseffektiva förslag har under hela projektets framdrift utretts. Möjligheten
att tillgängliggöra täckmassor från täkt inom området istället för att transportera
in rena massor från fastlandet är ett sådant förslag som kostnadseffektiviserar
projektet avsevärt. Ett annat förslag är att återanvända massor från Stuguskär
som avjämningslager på Långgrundet. Naturvårdsverket är den instans som
slutligen bedömer om projektet genomförs kostnadseffektivt. För redogörelse
kring kostnader hänvisas till de bidragsansökningar som inlämnats till
Naturvårdsverket där kostnaderna redovisas.
Alternativ till bl.a. byggvägar samt deras konsekvenser kommer att presenteras i
kommande MKB. Tekniska svårigheter gör att en byggväg intill det strandområde
där erosionsskydd ska byggas med största sannolikhet är nödvändig. En
”strandpromenad” längs med Långgrundet ökar tillgängligheten till området efter
utförd åtgärd. Byggvägen kommer avetableras efter utförd åtgärd och
strandpromenadens konsekvenser på landskapsbilden kommer utredas inom
kommande MKB.
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Övertäckning av massor som kan erhållas på plats kostnadseffektiviserar
saneringsprojektet avsevärt samt minskar både transporter och belastning på
kajer i Norrbyn och Norrbyskär. Ett alternativ med täkt utanför ön har i inledande
skede undersökts, men har avskrivits pga. de höga kostnaderna.
2.2.3 Fastighetsägare till fastigheterna 4:144 4:145, 4:43 samt
Stiftelsen Norrbyskärs Ungdomsgård
Tycker att placering av virke, slyhögar och fällmaterial (”tillfälligt virkesupplag”
enl. planritning, bilaga 2 i samrådsunderlaget) är nära kulturmärkta boningshus,
turistväg och ungdomsverksamhet. Detta anses utgöra betydande brandrisk då
bl.a. en placering så nära boningshus (som eldar i kakelugnar, vedspisar m.m.)
kan orsaka en explosionsartad brand. Vidare anses lagringen utgöra en sanitär
olägenhet då organiskt material nära boenden med risk för lukt- och mögeltillväxt.
Det finns dessutom en betydande risk för nedsmutsning av vita träfasader och risk
för skadeangrepp på träfasader på bostadshus och klockstapel. Vidare kan man
inte bortse från risken för personskador med stora högar sly intill
ungdomsverksamhet och rekreation. Det finns även farhågor att högarna inte
kommer omhändertas och ligger kvar en lång tid efter avslutad åtgärd.
Önskar att fällt virke, grenar och sly för omhändertas direkt vid fällning och
borttransporteras skyndsamt med kort förvaring i direkt anslutning till planerad
bortforsling vid kaj, långt från byggnader och turistväg. Kostnad för detta bör
säkerställas i budget så att fällt material kan tas omhand/ eller transporteras bort
från ön omgående under arbetets gång.
Anser att transporter inte bör störa turism, ge sättningar i kulturmärkta
byggnader eller smutsa ner och skada bostäderna.
Kommentarer:
Fällt virke, grenar och sly kommer att tas omhand och borttransporteras och
finansiering av detta ingår i projektbudgeten. Enligt tidplanen kommer etablering,
avverkning och flisning utföras under senhösten och städning av området inför
sommarsäsong utförs under april nästkommande år. Inför avstädning och
återställning av området efter avslutade åtgärder kommer virkes- och slyhögar
borttransporteras och medel för detta ingår i projektet. Möjlig alternativ placering
av virkeshögarna kommer att ses över i kommande utredning.
Vilka vägar (befintliga och nya) som kommer att användas inom projektet
kommer att beskrivas i kommande MKB. Vägar som används av turister och
boende kommer i så lång utsträckning som möjligt separeras från arbetsvägar.
Arbetsfordonen kan komma att korsa befintligt vägnät eller köra kortare sträckor
längs det. Arbetsområdet där entreprenadfordon i huvudsak vistas kommer att
vara inhägnat.
2.2.4 Fastighetsägare (4:047, 4:124, 4:129, Hus 2, 11, 12, 13, 14½, 15
17, 21, 22 49, inklusive Arne Andersson) Boende (17 personer),
8 av 22

Fastighetsägare Norrbyskärs skärgård (7 personer), Engagerade på KFUM
Norrbyskär (36 personer)
Täktområde mellan Långgrundet och Stengrundet
Föreslår en ny grundare täkt med större utbredning, utformad så att den
återskapar de förutsättningar för god vattencirkulation mellan Långgrundet och
Stengrundet som förstördes i samband med byggnationen av vägbanken.
Förändringen av täktens utbredning skulle innebära betydliga förbättringar för
värdshus, lägerverksamhet/barn, fastighetsägare och boende på ön. Föreslår att
åtgärden ska finansieras och motiveras som en kompensationsåtgärd eftersom de
omfattande och långvariga störningarna och förfulningarna av miljön som
saneringsåtgärderna kommer att orsaka.

Visar täkt enl. liggande förslag markerat med rött (nr2), och de områden som enligt
föreliggande förslag också borde ingå i täktområdet i blått (3a, 3b, 3c).

Kaj och erosionsskydd Långgrundskajen
Aktualiserar skrivelsen från Höög 2016 som sammanfattar att saneringsprojektet
inte har någon evidens för att en kajrivning och ett nytt erosionsskydd krävs.
Yrkar på att projektet inte ska få göra någon åverkan på befintliga kajstrukturer
längst Långgrundsgatan, då projektet varken har en lämplig styrning eller
ekonomiska förutsättningar för att kunna värna/vårda viktiga kulturintressen.
Lyfter fram att felaktigheter och vilseledande information har använts i
samrådsunderlaget (20180620).
Anser att det skulle vara djupt beklagligt om en så kulturhistoriskt viktig och unik
konstruktion som Långgrundskajen rivs bort ”i saneringens och miljöns namn”,
utifrån följande:
•
Evidensen stödjer att ett nollalternativ (utan rivning och destruktion av
kaj) är det bästa både för miljön och kulturhistoriska värden på både på
kort och medellång sikt.
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•

•

Finansieringsmodellen som saneringsprojektet har att förhålla sig till utgör
förutsättningar för saneringsprojektet som är direkt olämpliga för att
projektet skall kunna värna om kulturvärden, både med hänsyn tagen till
befintliga och kommande generationer på ett ansvarsfullt sätt.
Om en förstärkning av befintligt erosionsskydd behövs, måste
noggrannare utredningar göras kring troliga långsiktiga effekter längst
hela Långgrundskajens sträckning, där ett eventuellt val av
erosionsskyddsmetod och genomförandet behovsprövas för varje position,
och ställs i proportion till den skada man gör på kulturvärden,
förutsättningar för boende, och turistnäring/verksamhetsutövare. Samt att
alternativa lösningar för att bevara kajen och stärka erosionsskyddet
samtidigt som att kajen bevaras (eller åtminstone inte totalförstörs)
behöver tas fram.

Om man utifrån dagens grunder skulle besluta att riva Långgrundskajen i den
sträckning som föreslås i liggande förslag, utan tillräcklig hänsyn till inkomna
synpunkter både från föregående och aktuellt samråd, kan rivningshändelsen
närmast beskrivas som ett allvarligt övergrepp på Svensk och Norrländsk
kulturhistoria och skärgårdsmiljö!
Samfällighetens kommentarer (Höög 2016)
Angående erosionsskyddet anser samfälligheten att det är alltför begränsat
beskrivet för att man ska kunna bedöma det och lämna synpunkter.
Samfälligheten ifrågasätter också behovet och rimligheten av denna åtgärd. Man
lyfter fram tre skäl för denna uppfattning:
•

•

•

Förstörelsen av natur och kulturmiljö. Ett erosionsskydd gör det omöjligt
för besökare att uppleva kulturmiljön och jämföra med den modell som
finns på museet.
Boendes behov av båtplatser. Särskilt under lågsäsong då färjetrafiken är
begränsad. Någon plan för att tillgodose båtplatser under och efter
projektet finns inte.
Risken för erosion. Samfälligheten hänvisar bland annat till förstudien där
erosion längs Långgrundet brädgård inte pekas ut som en spridningsväg
av betydelse för partikelbundna dioxiner. Även de låga dioxinhalterna i de
omgivande sedimenten påpekas.

Samfällighetens slutsats är att de mätresultat som redovisas i tidigare utredningar
inte ger underlag för behov av en sådan omfattande, kostsam och natur- och
kulturpåverkande insats som ett erosionsskydd längs Långgrundskajen innebär.
Kommentarer
I kommande MKB kommer förslag på hur täktverksamheten mellan Långgrundet
och Blågrundet kan utföras att utredas. Att öppna upp mellan öarna helt (vägbank
mellan Långgrundet och Blågrundet ersätts med bro/trumma) kommer ej
finansieras av Naturvårdsverkets bidragsmedel. Konsekvenserna av att öppna upp
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hela kanalen genom att bryta täktmassor inom förslaget område är att
cirkulationen, strömningsförhållandena och ev. bottenstrukturerna i området
förändras, vilket kan påverka kulturvärden som t.ex. gamla pråmar.
Konsekvenserna av olika alternativ för brytning kommer utredas i kommande
MKB.
Det fotografi i samrådsunderlaget som det refereras till som enligt synpunkt ger
en missvisande bild över erosionen på Långgrundet kommer ej att användas i
kommande MKB för att exemplifiera erosionen över hela Långgrundskajen.
Dimensioneringen av erosionsskyddet har tagit hänsyn till istryck, havsnivåer,
djup till fast mark m.m. Detta kommer att redovisas i den tekniska beskrivningen.
Hänsyn till kulturmiljövärden kommer att tas i den mån det är ekonomiskt
försvarbart. Den skada på kulturhistoriska värden som förväntas kommer att
utredas inom kommande MKB där också förslag på att minimera skadorna och
eventuell kompensation kommer att utredas.
De selektiva enhetsvolymer (SEV) som illustrerar föroreningsgraden på bl.a.
Långgrundskajen grundar sig i en vanlig använd provtagningsmetodik. Rutor av
bestämd storlek (t.ex. 10* 10 meter) klassificeras enligt föroreningshalter erhållna
från samlingsprov från provtagningsrutan. Provtagningarna visar att jord/sågspån
ända fram till strandkanten är förorenad. Detta kan i illustrationen uppfattas som
att föroreningen inkluderar träkonstruktionen, vilket inte är fallet. I beskrivningen
av provtagningens utförande framgår detta. Kajkonstruktionen kommer i vissa fall
rivas eftersom erosionsskydd ska byggas, inte för att träkonstruktionen är
förorenad.
Erosionsskydden ska byggas mellan sektion ca 0/100 och 0/780. Erosionsskydd
kommer inte byggas från 0/780 och 0/900.
Inom ramen för huvudstudien som genomfördes av Tyréns 2014 har risker för
människors hälsa och miljön grundligt utretts med anledning av konstaterad
dioxinförorening. Utredningen har konstaterat att spridningen av dioxin lokalt
inom Norrbyskär är mindre än i det generella riskbedömningsscenariot som är
framtaget av Naturvårdsverket. Spridningsrisken har inför beräknandet av
platsspecifika riktvärden därför dragits ned med en faktor 10 i jämförelse med det
generella scenariot. Behov av riskreduktion även på Långgrundet har konstaterats
i riskbedömningen. Metoderna för vilka parametrar som ingått i riskbedömningen
finns att läsa i huvudstudien och kommer sammanfattas i kommande ansökan.
Olika förslag på hantering av föroreningssituationen på Långgrunden har utretts
och gällande förslag med övertäckning i kombination med erosionsskydd är det
förslag som anses vara tekniskt genomförbart, mest kostnadseffektivt samt ge en
långsiktigt bra riskreduktion kombinerat med minimalt av underhåll.
Naturvårdsverket kommer inte att bevilja pengar för övertäckning av
föroreningarna på Långgrundet om dessa på sikt ändå riskerar att spolas ut i
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havet. Åtgärderna ska ses i ett långt tidsperspektiv. Längst i norr på Långgrundets
västra strand kommer stenkistor och pråmfickor bevaras i så stor utsträckning det
är tekniskt möjligt.
Kommunen har erbjudit de boende en temporär gemensam brygga som hyrs in av
Umeå fritid under projekttiden. Projektgruppen har efterfrågat förslag på var
denna lämpligen kan placeras utanför arbetsområdet, och samfällighetsföreningen
har nu pekat ut lämplig plats. Efter avslutade åtgärder kommer den tillfälliga
bryggan återlämnas till Umeå fritid. Samfälligheten kan söka tillstånd för placering
av permanent gemensam brygga, som finansieras av samfällighetsföreningen om
tillstånd beviljas.

2.3

Organisationer
2.3.1 Stiftelsen Norrbyskärs Ungdomsgård
Yttranden inlämnades tillsammans med fastighetsägarna till fastigheterna 1:144,
1:145 samt 4:42 som sammanfattas i kapitel 2.2.3.
2.3.2 Norrbyskärs herrgård
Framför en oro över hur planerade avhjälpandeåtgärder kommer att påverka den
unika kulturmiljön samt utsikterna att under sanerings- och efterföljande period
bedriva näringsverksamhet på Norrbyskär. Herrgården är inte placerad på ett av
de utsatta saneringsområdena, men anser sig indirekt påverkas då turistnäringen
är den huvudsakliga inkomstkällan. Det är inte tydligt beskrivet i
samrådshandlingen hur begränsningar och olägenheter kommer att omhändertas
för att säkerställa verksamhetens överlevnad.
Tycker att det för att gå vidare med utvecklingsarbetet på Norrbyskär krävs en
omfattande plan, där åtaganden av flertalet aktörer kommer vara central för att
säkra öns framtid för kommande generationer.
Stödjer de synpunkter som Stiftelsen Mo Ångsåg inlämnat i ärendet och betonar
att de åtgärder som kommer vidtas kan komma att få stora åverkan på den
världsunika kulturmiljö samt turistnäring som under sommarmånaderna präglar
ön.
Kommentarer:
En kulturhistorisk inventering (Skellefteå museum, 2016) har utförts av området
av oberoende part med antikvariska expertiskunskaper. Inventeringen belyser
riksintressets värden och värderar även den skada som kan uppstå på dessa
värden av planerade åtgärder. Kommande MKB kommer belysa på vilket sätt
värdena kan komma att påverkas av saneringsprojektet. MKB:n kommer vidare
belysa vilka åtgärder som är möjliga att vidta för att minimera skada på
kulturvärdena. En kompensationsutredning beträffande kulturmiljö och naturmiljö
kommer att tas fram inom projektet. Bidragsmedel kommer ej gå till att
restaurera kulturmiljövärden eller underhåll av dessa.
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Norrbyskär är ett populärt besöksmål med färjeförbindelse vanligtvis mellan april
till september. Saneringen kommer att utföras under senhösten och vintern
mellan september till april. Detta för att minimera påverkan på turismen och de
boende.
Bidragspengar från Naturvårdsverket är öronmärkta för sanering och kommer inte
kunna användas för att ekonomiskt kompensera verksamhetsutövare som drabbas
negativt av saneringsåtgärden.
Syftet med saneringen är att göra det säkert för människor att vistas på alla öar
vilket kommer att gynna verksamhetsutveckling och besöksnäring på lång sikt.
Det pågår ett arbete där Näringslivsenheten på Umeå kommun undersöker
förutsättningarna för att utveckla turistmålet Norrbyskär. Norrbyskär har
områdesbestämmelser som beslutades av kommunen 2003. Ingen detaljplan för
området är framtaget eller arbete för detta påbörjat. Det finns vinster att hämta
med att samköra eventuella kommunala projekt med saneringsprojektet men att
medel för dessa två projekt ska finnas samtidigt är osäkert eftersom medlen
kommer från olika aktörer.
2.3.3 Lillskärs båthamnsförening
Föreslår att man i stället för att riva kajerna (d.v.s. pråmfickorna) hellre bör
sträva efter en förstärkning och renovering av den befintliga kajen så att det blir
möjligt att promenera längs den och även för besökare att lägga till med båt där.
Undrar om ett spontat erosionsskydd innanför kajen kan vara ett alternativ?
Att öppna vägbanken (mellan Långgrundet och Blågrundet) och ersätta den med
en bro känns som en positiv åtgärd för båtlivet. Även tanken att utöka det
planerade täckområdet mellan Långgrundet och Stengrund kan medföra en positiv
effekt för båtägare.
Kommentarer:
Den lösning på erosionsskydd som nu presenteras är den lösning som bedömts
vara mest kostnadseffektiv och ger en långsiktig bra skydd för
avhjälpandeåtgärden (övertäckningen) tillsammans med minimalt med underhåll.
Längst i norr på Långgrundets västra strand kommer stenkistor och pråmfickor
bevaras i så stor utsträckning det är möjligt.
Ersättning av vägbanken mellan Långgrundet och Blågrundet kommer inte ingå
eller finansieras av Naturvårdsverkets saneringsbidrag.
2.3.4 Norrbyskärs samfällighetsförening
Föreningen har överenskommit om att Truthällsviken är ett bra läge för placering
av en kaj för båtar under åtgärdsfasen. Viken är skyddad för de flesta av
förekommande vindriktningar samt har tillräckligt djup och vägförbindelse med
Långgrundet. Vägen går dock över kyrkans fastighet varför en del av vägsträckan
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kommer kräva åtgärder för dragnings runt kyrkans fastighet innan den ansluter till
vägen ned till Truthällsviken.
Föreningen bedömer att det kommer behövas plats för minst 30 båtar, utan att
några gästplatser är inräknade. Vid Truthällan finns en permanent flytbrygga
tillhörande Hörnefors båtklubb som skulle kunna användas som tillfällig
gästbrygga.
Ett alternativ till placering, eller en kombination med ovan nämnda placering är en
kaj nära Stuguskärs färjeläger.
En kaj i närheten av Herrgården rekommenderas inte då den reserverats för
Herrgården.
Kommentarer:
Kommunen noterar att samfällighetsföreningen nu är enig om placering av kaj för
angöring av båtar under avhjälpandetiden. Iordningställande av vägar för att
möjliggöra åtkomst till kaj vid Truthällsviken kommer att finansieras med
bidragsmedel.
Placering av en kaj i anslutning till färjelägret anses inte vara optimalt då området
kommer ha hög belastning i form av befintlig kaj samt en pråmkaj som kommer
användas under avhjälpandetiden. Dock finns möjligheter för en mindre kaj norr
om befintligt färjeläger som kommer utredas vidare inom kommande arbeten.
2.3.5 Stiftelsen Mo Ångsåg/Norrbyskärs Museum
Känner stor oro för hur det kommer att påverka deras verksamhet och har två
perspektiv som de särskilt tar ställning till:
1. Bevarandet och återställning av den kulturhistoriska miljön på Norrbyskär och
Sågverksområdet.
2. Kompensation eller förlustgaranti för verksamheternas överlevnad.
Anser att en plan för att bevara och restaurera några viktiga landmärken bör tas
fram och att saneringen samt återbyggnaden skall göras med fokus både på
natur- och kulturmiljö.
Underlag för hur ”lilla Norrbyskär” ska flyttas, återställas och finansieras saknas.
Innan tillstånd för sanering ges ska detta redovisas.
Betonar stor oro för att saneringen kommer att minska antalet besökare på ett
sätt som gör att verksamheten inte går runt och måste stängas. Stiftelsen och
andra aktörer på ön, kommer troligtvis inte klara av att gå på sparlåga om det
inte finns någon som driver och utvecklar verksamheterna under de år åtgärder
genomförs. Det framgår inte i underlaget hur detta ska kompenseras.
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Hur ska finansiering för att vårda/bevara kulturhistoriska värden ske? Hänvisar till
samrådskommentar inkommen från Länsstyrelsen 2016-20-25 där de efterfrågar
en kompensationsutredning där det ska framgå hur den kvarvarande skadan på
såväl kulturmiljö- som miljövärden kan kompenseras.
Anser att vara villiga att tänka utanför boxen och se vilka andra möjligheter det
finns för sin verksamhet under dessa år men trycker på att ett underlag för hur
verksamheterna ska överleva ekonomiskt dessa år tas fram, innan godkännande
till sanering ges.
Kommentarer:
En kulturhistorisk inventering (Skellefteå museum, 2016) har utförts av området
av oberoende part med antikvariska expertiskunskaper. Inventeringen belyser
riksintressets värden och värderar även den skada som kan uppstå på dessa
värden av planerade åtgärder. Kommande MKB kommer belysa på vilket sätt
värdena kan komma att påverkas av saneringsprojektet. MKB:n kommer vidare
belysa vilka åtgärder som är möjliga att vidta för att minimera skada på
kulturvärdena. En kompensationsutredning beträffande kulturmiljö och naturmiljö
kommer att tas fram inom projektet. Bidragsmedel kommer ej gå till att
restaurera kulturmiljövärden eller underhåll av dessa.
Bidragspengar från Naturvårdsverket är öronmärkta för sanering och kommer inte
kunna användas för att ekonomiskt kompensera verksamhetsutövare som drabbas
negativt av saneringsåtgärden.
Det finns en utredning utförd om de tekniska möjligheterna att flytta Lilla
Norrbyskär. Detta kommer beskrivas mer i kommande MKB och tekniska
beskrivning.
2.3.6 KFUM Umeå
Föreslår att ytterligare analyser och arbete inför en eventuell saneringsåtgärd
utförs, för att möjliggöra lösningar som tar hänsyn till naturmiljö, kulturmiljö och
befintliga verksamheter.
Betonar att de kulturhistoriska värdena på ön är av avgörande betydelse för
turismen och verksamheterna på Norrbyskär. Det är därför angeläget att
noggrann hänsyn tas till detta, så att förutsättningarna för överlevnad och
framtida utveckling blir så goda som möjligt.
Tycker att ett återställande av ursprungligt vattenflöde mellan öarna (Långgrundet
och Blågrundet) och ett bevarande av Långgrundskajen skulle vara fördelaktigt ur
både ett kulturhistoriskt och verksamhetsmässigt perspektiv. Dessutom skulle det
vara både mer ekonomiskt och bättre ur miljösynpunkt att åtgärda vägbankarna
och vattenflödet mellan öarna vid samma tillfälle som saneringsprojektet
genomförs, jämfört med om detta skulle göras vid ett senare tillfälle.
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Kommentarer:
I den kommande tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning kommer
hänsyn tas till naturmiljö, kulturmiljö samt befintliga verksamheter. Att öppna upp
kanalen kommer förändra strömningsförhållanden, cirkulation och ev.
bottenfauna. Detta kan påverka värdefulla kulturmiljövärden i form av t.ex.
pråmar. Konsekvenserna av olika alternativ för täktområdet kommer utredas i
kommande MKB. Naturvårdsverkets bidragsmedel kommer ej användas till att
öppna upp vägbanken mellan Långgrundet och Blågrundet.
Norrbyskär är ett populärt besöksmål med färjeförbindelse vanligtvis mellan april
till september. Saneringen kommer att utföras under senhösten och vintern
mellan september till april, vilken kommer att minska påverkan på färjetrafiken.
Bidragspengar från Naturvårdsverket är öronmärkta för sanering och kommer inte
kunna användas för att ekonomiskt kompensera verksamhetsutövare som drabbas
negativt av saneringsåtgärden.

2.4

Myndigheter
2.4.1

UMEÅ KOMMUN

Vattenverksamhet
Efterfrågar en redovisning över alternativa erosionsskydd som både tar hänsyn till
syftet med erosionsskyddet, men även tar hänsyn till tillgängligheten till
strandområdet för allmänheten.
Efterfrågar en beskrivning av utformning av bergbankarna (vid ny pråmkaj) och
hur stora ytor i vattenområdet som dessa kommer uppta. Det behöver även
framgå om bergbankarna är tillfälliga eller permanenta konstruktioner.
Täktverksamhet
Anser att täktverksamheten påverkar de hydrologiska förhållandena och kan
påverka bottenstrukturer, strömningsförhållanden samt biologiska livet för aktuellt
vattenområde. Påverkan ska i kommande MKB beskrivas både ur ett kortsiktigt
och långsiktigt perspektiv.
Det kan möjligen behövas förstärkningsåtgärder eller andra åtgärder för vägbank
mellan Långgrundet och Blågrundet.
Avvattning muddermassor
Anser att en utförlig beskrivning över avvattningsytornas utformning och funktion
måste finnas med i MKB:n. I MKB:n ska det finnas en redovisning över vilka
parametrar som bedöms som viktiga att kontrollera i ett kommande
kontrollprogram och en bedömning över vilka halter som kan vara acceptabla för
att inte påverka recipienten Örefjärden negativt.
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Bortledande av ytvatten
Anser att bortledande av vatten i täktområdet klassas som vattenverksamhet och
behöver beskrivas i MKB med avseende på bland annat omfattning av pumpning,
utformning av dämning samt eventuell miljöpåverkan.
Bortledande av grundvatten
Anser att i kommande MKB bör ingå en beskrivning över befintliga
dricksvattenbrunnar i området och hur dessa eventuellt påverkas i samband med
bortledande av grundvatten från schakt.
Miljöfarlig verksamhet
Efterfrågar en tydlig redovisning av vilka vägar (befintliga och nya) som kommer
att användas inom projektet. Logistiken måste beskrivas utförligt.
Det ska tydligt framgå vilka av de tillfälliga upplagsplatserna som ska användas
för uppläggning av förorenad jord och vilka som ska användas för övriga massor
och material. Vissa delar av ytorna som planeras för lagring och etablering kan
möjligen betraktas som utfyllnad inom vattenområde. Det behövs en redovisning
över vilka åtgärder som krävs för att iordningställa lagringsytor, eventuella
försiktighetsåtgärder som planeras för att undvika påverkan och en beskrivning av
hur dessa ytor kommer att avetableras efter projektet.
Det behövs en redovisning över vilka ytor som planeras att anläggas för
krossning, sortering eller annan bearbetning av material och hur hanteringen
avses att utföras samt vilka miljökonsekvenser som denna verksamhet kan
åstadkomma.
En bullerutredning behövs för alla verksamheter som kan orsaka uppkomst av
störande buller inom saneringsprojektet. Det ska även framgå vilka riktvärden för
buller som kommer tillämpas samt vilka arbetstider som planeras.
Anser att det är oklart om kod 10.50 är tillämpbar för krossning och flisning av trä
då det inte rör sig om en jordart. Om materialet klassas som avfall kan koderna
90.100 och 90.110 vara aktuella. I miljökonsekvensbeskrivningen behöver det
ingå en redovisning av bland annat träresternas föroreningsinnehåll, funktion i
konstruktionen samt uppskattade mängder som kommer användas. Utfyllnad med
spån/trä i konstruktionen på Långgrundet kan klassas som användning av avfall i
anläggningsändamål vilket kan kräva anmälan eller tillstånd och ska därför prövas
i kommande tillståndsansökan. För mer information om återvinning av avfall se
Naturvårdsverkets handbok – Återvinning av avfall i anläggningsarbeten.
Naturmiljö
Efterfrågar en beskrivning av förekomst av fridlysta och/eller rödlistade grod- och
kräldjur samt bedömd påverkan på dessa. Anser att återplantering är en lämplig
kompensationsåtgärd för den grova asp-allén på Långgrundet som delvis kommer
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att avverkas. Allén omfattas av det generella biotopskyddet och har i
inventeringar bedömts ha påtagligt naturvärde.
Förtydligar att erosionsskydden är att betrakta som en permanent
vattenanläggning. För en vattenanläggning enligt 11 kap. MB ska det finnas en
verksamhetsutövare som har ansvaret för underhåll enligt § 17
(underhållsansvar). För att få bedriva vattenverksamhet krävs rådighet över
vattnet inom det område där verksamheten ska bedrivas. Kravet på rådighet
gäller för all slags vattenverksamhet. Rådighet har man exempelvis genom att
man äger fastigheten eller genom nyttjanderättsavtal med den som äger
fastigheten. Anser att en del av synpunkterna från föregående samråd kvarstår
och har därför även lyfts i detta yttrande.
Kommentarer:
Alternation för erosionsskyddens utformning kommer att beskrivas i kommande
teknisk beskrivning och MKB.
Planerade bergbankar (vid pråmkaj) kommer att beskrivas beträffande utformning
m.m. Bergbankarna kommer vara tillfälliga och avetableras efter slutförda
åtgärder.
En hydrologisk utredning kommer utföras och presenteras i kommande MKB. I
utredningen kommer det belysas på vilket sätt strömningsförhållanden, botten och
det bilogiska livet påverkas av planerad täktverksamhet. I MKB:n beskrivs även
hur avvattning av muddermassor kommer att gå till och ev. påverkan av den.
Förslag till riktvärden för utsläpp av vatten och suspenderade ämnen kommer att
presenteras i ansökan. Likaså kommer avledande av ytvatten och grundvatten
beskrivas och utredas beträffande eventuell miljöpåverkan.
Ingen krossning kommer att utföras inom projektet, men eventuellt kommer
sortering av stora stenar från moräntäkten att utföras. Detta beskrivs närmare i
ansökan.
Inga bullrande aktiviteter kommer att utföras under april-september då ögruppen
är som mest besökt. En bullerutredning utförs och presenteras i MKB. Förslag på
riktvärden under övrig tid (höst, vinter och vår) kommer att presenteras.
Vilken kod som kommer vara aktuell för krossning och flisning av trä kommer
förtydligas i ansökan. Föroreningshalter för trärester finns analyserade och
kommer sammanställas i kommande MKB.
Påverkan på fridlysta och/eller rödlistade grod- och kräldjur kommer att beskrivas
i kommande MKB. Allén på Långgrundet kommer mest troligt påverkas negativt
och återplantering som en kompensation för detta kommer föreslås i kommande
MKB.
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Rådighet över vattnet kommer att sökas.
2.4.2

Länsstyrelsen i Västerbottens län
Prövningens omfattning
Förordar att §28-anmälan ska ingå i tillståndsprövningen i Mark- och
miljödomstolen.
Kulturmiljö
Viktigt att det i MKB tydligt framgår vilka skador på riksintresset som uppstår på
grund av projektet. Det är viktigt att det i MKB:n tydligt framgår vilka värdena
riksintresset för kulturmiljö utgör samt hur projektet hanterar och påverkar
riksintresset, den övriga kulturmiljön samt landskapsbilden under
genomförandetiden.
Om kulturvärden tas bort ska dessa dokumenteras.
Långgrundet:
•
Hur ska fundamenten till högbanorna hanteras så att de inte påverkas av
utfyllnadsmassorna?
•
Om, och i så fall hur, kommer vågbrytaren utanför Långgrundet påverkas
av saneringen?
•
Beskriv och motivera val av ytskikt på gångstråket på Långgrundet
•
Ansökan ska innehålla profilskiss som visar dagens markprofil och
kommande markprofil.
•
Förtydliga vad som menas med att ”bevaras i så stor utsträckning som
möjligt” vad gäller pråmfickor och stenkistor mellan sektion 0/800 och
0/1000.
Sågverksområdet:
•
Hur ser ni till att maskinhusets stabilitet och konstruktion inte tar skada av
schaktningsarbetena? Finns t.ex. risk för sättning av byggnaderna i
samband med sänkning av grundvattnet i området?
•
Hur kommer husgrunden från gamla såghuset att hanteras?
Täktverksamhet
•
Klargör i MKB:n hur brytpunkter och hörn för täktområdet markeras i
terrängen innan brytning startar, vilken volym som beräknas brytas, om
sortering av morän blir aktuellt (samt hur ev. större stenar kommer
omhändertas).
•
En efterbehandlingsplan för täkten måste tas fram.
•
Klargör risk för spridning av dioxiner i samband med uppläggning av
morän på land.
•
Redogör skillnader i miljöpåverkan utifrån vilken variant för brytningen
som väljs. Redogör vidare för om brytningsområdet kan utformas på
annat sätt för att minimera negativ miljöpåverkan.
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Övrig prövning 9 kap MB
Förtydliga vilka prövningar som blir aktuella enligt 9 kap. MB. Ansökan bör
innehålla en massbalansberäkning där det ska framgå vad det är för material som
ska transporteras in och vad massorna ska användas till.
Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten
Ni måste visa att de kommande åtgärderna inte förhindrar eller försvårar
möjligheterna att nå MKN för vatten. Viktigt att begränsa grumlingen för att inte
riskera att halterna i sediment ökar.
Belys hur beräkningen av PSRV tar hänsyn till risker för läckage till recipienten.
MKN för nya prioriterade ämnen, bl.a. dioxiner, beslutas i december 2018.
Erosionsskydd
Ansökan ska innehålla alternativ vad gäller utformning av erosionsskyddet på
såväl Långgrundets västra strand som vid Sågverkssområdet. Erosionsskydden
ska utformas så att negativ påverkan på kulturmiljö, naturmiljö, friluftsliv och
landskapsbild minimeras. Tydliggör varför erosionsskydd ej behövs på alla
områden där det schaktas vid strandlinjen och i svämplan.
Försiktighetsmått och skyddsåtgärder
Redogör utförligt hur rening av vatten samt grumling och uppföljning i form av
mätmetoder, mätfrekvens och utvärderingsmetoder kommer att utföras. Ange
förslag på villkor vad gäller halter i utsläppt vatten och grumling.
Vilka grumlingsbegränsande åtgärder och vattenreningsmetoder kommer att vara
aktuella? Ange förslag på villkor för grumling i ansökan.
Kompensationsutredning
Ansökan ska innehålla en kompensationsutredning. Kompensationen gäller
kvarvarande skada på kulturmiljövärden och naturvärden.
Övriga synpunkter
Tydliggör hur man kommit fram till vilka områden som ska saneras och vilka
metoder som ska användas.
Vilka effekter får grumlingen på växt- och djurlivet inklusive risken för spridning
av föroreningar?
Beskriv på ett utförligt sätt hur schaktning i strandkanten kommer att gå till.
Ansökan om dispens från biotopskydd måste innehålla förslag på
kompensationsåtgärder.
Hur kommer området återställas efter avslutad sanering?
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Utveckla delar av alternativbeskrivningen beträffande erosionsskydd, tillgång till
täckningsmassor, placering och utformning av täktområde, placering av
upplagsytor, arbetsvägar m.m.
Redovisa föroreningshalter i sediment som berörs av verksamheten.
Överväg att i villkor begränsa saneringsarbetet till vissa tider på året (tex
lågsäsong sept-april).
Tydliggör om tillfällig brygga för båtangöring omfattas av prövningen eller inte.
Om den ska omfattas behöver bryggan och dess lokalisering beskrivas i ansökan
och MKB.
Kommentarer:
§28-anmälan kommer ingå i tillståndsansökan så att en samlad prövning över
åtgärderna sker.
I MKB:n kommer det tydligt framgå vilka värden och värdebärare som utgör
riksintresset för kulturmiljön. Det kommer att presenteras vilka ingrepp i samband
med saneringsprojektet som påverkar riksintresset, och det kommer även
presenteras vilka åtgärder som tas för att förhindra eller begränsa att ingrepp
skadar riksintresset och dess värden, den övriga kulturmiljön samt
landskapsbilden. I de fall då kulturhistoriskt värdefulla lämningar tas bort kommer
dessa att dokumenteras enligt antikvarisk metod före, under och efter projektets
fortgång. Ambitionen är att kulturhistoriska värden och deras uttryck ska bevaras,
och att i de fall då saneringsingrepp får en negativ påverkan på kulturmiljön ska
dessa kunna kompensationsåtgärdas.
Långgrundet:
•
I samband med saneringen kring fundamenten till högbanorna ska dessa
inte tas bort. Saneringen utförs så nära som möjligt utan att fundamenten
skadas. För att säkerställa detta upprättas en skyddszon runt
fundamenten, så att de inte heller far illa på grund av mekaniska skador i
samband med arbetet.
•
I den tekniska beskrivningen kommer det framgå i vilken utsträckning
vågbrytarna påverkas.
•
Ytskikten på planerat gångstråk på Norrbyskär kommer bestå av
gårdsgrus. Detta kommer beskrivas vidare i kommande ansökan.
•
Profilskiss som visar dagens och markprofil biläggs ansökan.
•
Ett förtydligande kring pråmfickor och stenkistor gällande arbetsprocessen
vid anläggandet av erosionsskyddet kommer beskrivas i den tekniska
beskrivningen. Det kommer även preciseras hur erosionsskydden
konstrueras och materialval. Vissa osäkerheter i anläggandet har
identifierats och det kommer inte med exakthet kunna beskrivas hela
arbetsförfarandet p.g.a. osäkerhetsfaktorer gällande havstryck och
hållfasthet av de gamla stenkistorna.
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Sågverksområdet:
•
Enligt utförd geoteknik står maskinhuset på fast mark och det utgör ingen
stor risk för skador i samband med arbetena. Okulärbesiktning av husets
skick med dokumentation av skador m.m. ska utföras innan påbörjade
åtgärder. Förslag på åtgärdsplan beträffande vibrationer kommer biläggas
ansökan. Behöver man ha en åtgärdsplan för vibrationer som uppstår i
samband med markarbeten?
•
Husgrunden från gamla såghuset kommer inte kunna bevaras i
saneringsarbetet. För att kompensera för den förlusten ska grunden
dokumenteras noggrant enligt antikvarisk metod med bilder och
beskrivande text. För att kännedomen inte ska försvinna bör en
informationsskylt upprättas på platsen, innehållande en beskrivning av
lämningen, såghuset och varför lämningen blev tvungen att tas bort i
samband med saneringen.
Täktverksamhetens miljöpåverkan samt möjliga alternativ m.m. kommer att
beskrivas och tydliggöras i kommande ansökan.
I ansökan kommer det tydliggöras vilka prövningar som ansökan omfattar enligt 9
kap MB.
Projektet kommer besluta om hur hantering av nya MKN för vatten som
presenteras i december 2018 ska införlivas i ansökan då ansökan enligt tidplan
ska vara inlämnad innan det datumet.
Alternativ till erosionsskydd kommer beskrivas i kommande ansökan. Likaså
kommer beskrivningar om hur vattenrening kommer att ske samt vilka åtgärder
och försiktighetsmått för grumling som kommer vidtas. Förslag på
kontrollprogram för detta biläggs i ansökan. Ansökan kommer innehålla förslag på
villkor för både suspenderade ämnen och halter i utsläppt vatten.
En kompensationsutredning gällande kulturvärden och naturvärden håller på att
tas fram och kommer ingå i ansökan.
Övriga framförda synpunkter/rekommendationer kommer det att tas hänsyn till i
ansökan.
2.4.3

Havs- och vattenmyndigheten
Havs- och vattenmyndigheten har tagit del av samrådsunderlaget i rubricerat
ärende. Myndigheten avstår från att lämna synpunkter på underlaget. Det innebär
inte att myndigheten tagit ställning i sakfrågan eller till handlingarna i ärendet.
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Bilaga 1 Förteckning över särskilt berörda inbjudna till samråd
Fastighetsägare
Fastighetbet
Ägare
Adress
Postnr Ort
NORRBYN
DÖBELNSGATAN
BACKMAN,MARGARETA
903 30 UMEÅ
4:2
5 LGH 1101
NORRBYN
4:3
NORRBYN
4:3
NORRBYN
4:3
NORRBYN
4:3

LÖFGREN,STEN KARL
ANDERS
GUNNARSSON,KARIN
EVA RUTH
FALKMER,LENNART
FALKMER,ANNA-STINA

ÖSTERFORSE
505
ÖSTERFORSE
505
KORSGATAN
13 D
KORSGATAN
13 D

882
91
882
91
903
36
903
36

LÅNGSELE
LÅNGSELE
UMEÅ
UMEÅ

NORRBYN 4:4 JONSSON,STURE GUNNAR ENVÄGEN 7 905 32 HÖRNEFORS
NORRBYN 4:4 JONSSON,PEGGY VIVECA ENVÄGEN 7 905 32 HÖRNEFORS

Fastighetbet
Ägare
NORRBYN WALLIN,MATS
4:5
OLOF PETER
NORRBYN VALLIN,BARBRO
4:5
CHRISTINA

NORRBYN
4:6
NORRBYN
4:6
NORRBYN
4:6
NORRBYN
4:6
NORRBYN
4:6

NORRBYN
4:7
NORRBYN
4:7

NORRBYN
4:8
NORRBYN
4:8

Adress

Postnr

Ort

CIRKELGATAN 51 904 21 UMEÅ
FLYGARVÄGEN 2
146 37 TULLINGE
LGH 1104

HANSSON,KONDÉN ANNCHRISTIN
NORDSTRÖM,LARS ERIK
GUNNAR

906
43
BÄRNSTENSVÄGEN
907
131
41
SPRÅKGRÄND 34 LGH 907
AHLGREN,MIA LENA MARIE
1103
33
BÄRNSTENSVÄGEN
907
NORDSTRÖM,ANNA LENAH
131
41
SPRÅKGRÄND 34 LGH 907
AHLGREN,ERIK ROGER
1103
33

FORSSELL,JOHAN
FORSELL,KARIN MARIA
CHARLOTTA

RHEDIN,FOLKE FREDRIK
SAMUEL
RHEDIN,ASTRID ELISABET

NORRBYN NILSSON,HELENA

RÅDJURSVÄGEN 35

SOFIEHEMSVÄGEN 36
A
RÅGÅNGEN 10 A LGH
1003

NORRBYN
50
NORRBYN
50

905
71
905
71

FOLKHÖGSKOLEVÄGEN 7

UMEÅ
UMEÅ
UMEÅ
UMEÅ
UMEÅ

907
UMEÅ
38
903
UMEÅ
37

HÖRNEFORS
HÖRNEFORS

922 VINDELN

4:9
NORRBYN
NILSSON,ROBERT
4:9
NORRBYN SANDQVIST,INGA
4:9
MARIANNE

LGH 1102
FÄLTGATAN 7 LGH 1101
ÄNGESVÄGEN 5 LGH 1102

32
903
UMEÅ
36
903
UMEÅ
20

NORRBYN 4:10 Andersson,Linnea Cristin
OSTKROKEN 116 906 26 UMEÅ
NORRBYN 4:10 ANDERSSON,ARNE HÅKAN OSTKROKEN 116 906 26 UMEÅ

NORRBYN
4:11
NORRBYN
4:11
NORRBYN
4:11
NORRBYN
4:11

BERGQVIST,KJELL ERIK SÖDRA
PATRIK
GIMONÄSVÄGEN 78 B
ÅGREN,ANNA MARIA
VÄSTRA SELET 44
HELENA
BERGQVIST,JONAS
DANSVÄGEN 11
ROBERT MATTIAS
SHAW,JOHANNA ELINA PERSBERGSBACKEN
GERTRUD SOFIA
13

NORRBYN
4:12
NORRBYN
4:12
NORRBYN
4:12

VIKSTRÖM,EVA
KERSTIN MARGRET
EKSTEDT,BERNDT
STAFFAN
BLYLOD EKSTEDT,ÅSA
MARIA

NORRBYN
4:14
NORRBYN
4:14

LUNDMARK,STURE
BERTIL
LUNDMARK,EVA LINN
LOUISE

NORRBYN
4:16
NORRBYN
4:16
NORRBYN
4:16

MALMA BACKE 756
4M
47

LAGMANSGATAN 24 B
LGH 1001
LAGMANSGATAN 24 B
LGH 1001

PILEBRO,NILS ANDERS

SJÖVIK,ULF RICHARD
JOHANNES
JOHANSSON,KATARINA
(NINA)

ALM,PIA

HOLMSUND
FARSTA

UPPSALA

903
UMEÅ
55
903
UMEÅ
55

HOPPETS GRÄND 10 LGH 903
1303
34
HOPPETS GRÄND 10 LGH 903
1303
34

ERSGÅRDSVÄGEN
17 A
FRÄMLINGSVÄGEN
17 LGH 1201

HELLQVIST,LEIF HÅKAN NORRBYN 40

NORRBYN 4:17

VÄNNÄS

424
OLOFSTORP
91
SMÖRBÄCKSVÄGEN 905
UMEÅ
28
92
SMÖRBÄCKSVÄGEN 905
UMEÅ
28
92

GABRIELSSON,ANNA KARIN
MARIA

PILEBRO,CARIN
ELISABET

UMEÅ

LÖVHAGAVÄGEN 11

NORRBYN
4:13

NORRBYN
4:15
NORRBYN
4:15

907
42
911
92
913
34
123
43

NORRBYN 547

UMEÅ
UMEÅ

906
UMEÅ
37
126
HÄGERSTEN
48
905
HÖRNEFORS
71

905 71 HÖRNEFORS

NORRBYN
4:18
NORRBYN
4:18
NORRBYN
4:18
NORRBYN
4:18

905
71
905
HELLQVIST,HÅKAN NORRBYN 40
71
STORGATAN 86 LGH
903
GUSTAFSSON,PER
1101
33
FRÄMLINGSVÄGEN 30 126
GUSTAFSSON,JOHAN
LGH 1203
48
GUSTAFSSON,ULLA

NORRBYN 40

HÖRNEFORS
HÖRNEFORS
UMEÅ
HÄGERSTEN

SÖDRA
907
GIMONÄSVÄGEN 78
UMEÅ
42
B
NORRBYN BLOMBERG,PER
905
KUNGSVÄGEN 16
HÖRNEFORS
4:20
ERIC
31
NORRBYN TRÅNGTOM
4:19
KIOSK H/B

NORRBYN 4:21 SAMBERG,HELGE NYGATAN 38 B LGH 1101 903 30 UMEÅ
NORRBYN 4:21 SAMBERG,GUNILLA NYGATAN 38 B LGH 1101 903 30 UMEÅ

NORRBYN 4:22 SKOGLUND,HANS ERIK
RÅDJURSVÄGEN 35 906 43 UMEÅ
NORRBYN 4:22 PERSSON,BERTIL ROGER YXVÄGEN 1 D
903 55 UMEÅ
NORRBYN 4:22 NILSSON,KARIN MARIA
YXVÄGEN 1 D
903 55 UMEÅ

NORRBYN
4:23
NORRBYN
4:23

NORRBYN
4:24
NORRBYN
4:24

NORRBYN
4:25
NORRBYN
4:25

NORRBYN
4:26
NORRBYN
4:26
NORRBYN
4:26
NORRBYN
4:26

HAGSTRÖM,EVA
KRISTINA
ELFVING,LEIF
KENNETH

SKEPPARGATAN 3 B LGH
1604
SKEPPARGATAN 3 B LGH
1604

HÄLLGREN,JAN-ERIK

MINKVÄGEN 6

WOLF-WATZ,HANS
OLOF

DJÄKNEBÖLE
727

SUNDSTRÖM,KARL
RAGNAR

913
34
905
87

BOFINKSVÄGEN 4
A
BOFINKSVÄGEN 4
SUNDSTRÖM,BRITT MARIE
A

HÖGBERG,PER
VARMIN ÖHMAN,MOA
KRISTINA EVELINA
VARMIN ÖHMAN,MAJA
MARIA MAGDALENA
VARMIN,RICKARD
LEOPOLD

904
31
904
31

UMEÅ
UMEÅ

HOLMSUND
UMEÅ

906
51
906
51

UMEÅ
UMEÅ

INEDALSGATAN 4 B 112
STOCKHOLM
LGH 1502
33
907
SJÖRÅVÄGEN 89 A
UMEÅ
52
904
LAXGRÄND 3 B
UMEÅ
34
904
LAXGRÄND 3 B
UMEÅ
34

NORRBYN
4:27
NORRBYN
4:27

NORRBYN
4:28
NORRBYN
4:28
NORRBYN
4:28
NORRBYN
4:28
NORRBYN
4:28
NORRBYN
4:28

NORRBYN
4:29
NORRBYN
4:29
NORRBYN
4:29
NORRBYN
4:29

FRANKLINBÅLFORS,EVA
FRANKLIN,KARL
ANDERS

TORSGATAN 43 LGH
1701
TORSGATAN 43 LGH
1701

HÄNDEL,ANN

RAMVÄGEN 10

SÖDERBERG,BO

RAMVÄGEN 10

SÖDERBERG,KJELL

TVÄRÅGRÄND 9

SÖDERBERG,KARIN
SÖDERBERG,ULF

HÄSTHAGSVÄGEN
31
HÄSTHAGSVÄGEN
31

SÖDERBERG,BIRGITTA TVÄRÅGRÄND 9

ÖGREN,MARTIN
ÖGREN,CARL
HÄGGBLAD,ANNA
REBECKA
Kuusela,Kimmo
Matias

MALMAVÄGEN 2 H LGH
1103
SKEBOKVARNSVÄGEN
334 LGH 1102
KARINS VÄG 7
KARINS VÄG 7

113
62
113
62

907
42
907
42
911
35
905
96
905
96
911
35

756
47
124
50
894
31
894
31

STOCKHOLM
STOCKHOLM

UMEÅ
UMEÅ
VÄNNÄSBY
UMEÅ
UMEÅ
VÄNNÄSBY

UPPSALA
BANDHAGEN
SJÄLEVAD
SJÄLEVAD

NORRBYN 4:30 KARLSSON,ROGER HOPPETS GRÄND 8 BV 903 34 UMEÅ
NORRBYN 4:30 UMBRA I UMEÅ AB HOPPETS GRÄND 8
903 34 UMEÅ

NORRBYN
4:31
NORRBYN
4:31
NORRBYN
4:31
NORRBYN
4:31
NORRBYN
4:31
NORRBYN
4:31
NORRBYN
4:31

HAGSTRÖM
903
JÄMTEBÖLEVÄGEN 3
UMEÅ
ROOS,SOLVIG KRISTINA
37
903
ROOS,GÖRAN
JÄMTEBÖLEVÄGEN 3
UMEÅ
37
SKOGSBACKAVÄGEN 881
SVENSSON,TOMMY
SOLLEFTEÅ
15
51
906
DAMBER,CATARINA
VARGVÄGEN 94
UMEÅ
42
903
PERSSON,HELENA
KUNGSGATAN 121 C
UMEÅ
32
906
DAMBER,HANS
VARGVÄGEN 94
UMEÅ
42
SKOGSBACKAVÄGEN 881
RYDENFALK,KERSTIN
SOLLEFTEÅ
15
51

NORRBYN
NORD,RUNE MARTIN
4:32

JAKOBSGRÄND 3 B 904
UMEÅ
LGH 1102
20

NORRBYN
4:32
NORRBYN
4:32
NORRBYN
4:32
NORRBYN
4:32

LUNDKVIST,KARL
JOHAN FREDRIK
NORD,PER OLOV
MARTIN
NORD,HANS GUSTAV
RUNE
NORD,SARA MARIA
CHARLOTTA

NORRBYN
4:33
NORRBYN
4:33

OLOFSSON,PER
JOHAN

ALSNÖGATAN 24
LGH 1003
STRÖM 730
STÖCKSJÖ
KUSTVÄG 65
VIRDAVÄGEN 11

116
41
473
93
905
80
352
50

STOCKHOLM
HENÅN
UMEÅ
VÄXJÖ

SORÖGATAN 15 LGH
1603

OLOFSSON,LARS ERIK TALLVÄGEN 20

164
41
907
38

KISTA
UMEÅ

NORRBYN 4:34 HÖÖG,JONAS MELKER
TRASTVÄGEN 19 D 906 54 UMEÅ
NORRBYN 4:34 HÖÖG,ELLEN MARGARETHA TRASTVÄGEN 19 D 906 54 UMEÅ

NORRBYN
4:35
NORRBYN
4:35

LUNDKVIST,NILS GUNNAR NORRA
ENGELBREKT
SUNDERBYVÄGEN 517
ERIKSSON,SIV INGER
STÖCKE 465
MARGARETA

NORRBYN
4:36

HARDELL,ANNA-LENA
KERSTIN

NORRBYN
4:37
NORRBYN
4:37

MARKEVÄRN,STIG LARS
CHRISTER
MARKEVÄRN,BERIT
MARGARETA

SKEPPARGATAN 3 C
LGH 1203

961
BODEN
93
905
UMEÅ
81

904
UMEÅ
31

SJÖFRUVÄGEN 157 907
A
51
SJÖFRUVÄGEN 157 907
A
51

UMEÅ
UMEÅ

NORRBYN 4:38 FLORDH,HELENA KRISHNA AXTORPSVÄGEN 4 903 37 UMEÅ

NORRBYN
4:39
NORRBYN
4:39

NORRBYN
4:40
NORRBYN
4:40

NORDLUND,EVA

STORÅVÄGEN 1

NORDLUND,MARIA

SOFIEHEMSVÄGEN 72 LGH
1202

LIDÉN,BERTIL
MATTIAS

BOFINKSVÄGEN 12 906
C
51
862
LIDÉN,PER ANDREAS TUMMARVÄGEN 5
34

904
26
907
38

UMEÅ
UMEÅ

UMEÅ
KVISSLEBY

NORRBYN
LÅNGÄNGSVÄGEN 182
NORMARK,JAN STAFFAN
STOCKSUND
4:41
27
75
NORRBYN HENRIQUES
LÅNGÄNGSVÄGEN 182 STOCKSUND

4:41

NORMARK,INGRID
BIRGITTA M
NORRBYN NORMARK,JOHAN
4:41
MARTIN
NORRBYN NORMARK,MONICA
4:41
MALAR

NORRBYN
4:42
NORRBYN
4:42
NORRBYN
4:42

NORRBYN
4:44
NORRBYN
4:44

NORRBYN
4:45
NORRBYN
4:45

NORRBYN
4:46

NORRBYN
4:47
NORRBYN
4:47

27
JUTAGRÄND 31
JUTAGRÄND 31

VARGVÄGEN 170 G

WENNBERG,GUNNAR
WENNBERG,BARBRO
MARI-ANN

SJÖSTEDT,PER

SÖDRA GIMONÄSVÄGEN 907
UMEÅ
70 C
42
691
UDDENBERGSVÄGEN 10
KARLSKOGA
41

EDLUND,KJELL GÖSTA
RÖNNMARK,MARIE-LOUISE
VIKTORIA

SILVERVÄGEN
56
SILVERVÄGEN
56

MOLANDER,INGA STINA SUNDELINSVÄGEN
MARIA
20 J

NORSTEDT,BJÖRN
ERIK FOLKE
NORSTEDT,ANNCHRISTINE

913
HOLMSUND
34
913
HOLMSUND
34

906
UMEÅ
42
BROGATAN 28 A LGH 961
BODEN
1201
64
911
NORRLANDSGATAN 8
VÄNNÄS
33

WENNBERG,LOUISE

SJÖSTEDT,ANDERS

75

BRYGGARGATAN 52
LGH 1203
BRYGGARGATAN 52
LGH 1203

907
50
907
50

UMEÅ
UMEÅ

905
HÖRNEFORS
32

904
UMEÅ
33
904
UMEÅ
33

NORRBYN 4:145 BURSTEDT,MARIE SVEA INGRID ASPVÄGEN 7 903 54 UMEÅ
NORRBYN 4:145 BURSTEDT,KARL OLOF MAGNUS ASPVÄGEN 7 903 54 UMEÅ

NORRBYN 4:144 ON TOP OF IT AB HÄRADSVÄGEN 167 922 31 VINDELN

NORRBYN
4:130
NORRBYN
4:130
NORRBYN
4:130

NORRBYN

AGGESTÅL,EVA INGER
HÖRNEÅ 128
CARINA
AGGESTÅL,PÄR OLOV RÅDJURSVÄGEN
ANDERS
115 A
AGGESTÅL,ÅSA
PERSUDDEVÄGEN
ULRICA HELEN
50 B

905
HÖRNEFORS
72
906
UMEÅ
43
135
TYRESÖ
52

STRANDBERG,FOLKE STORGATAN 22 A LGH

903

UMEÅ

4:135
NORRBYN
4:135
NORRBYN
4:135
NORRBYN
4:135

NORRBYN
4:128
NORRBYN
4:128

NORRBYN
4:129
NORRBYN
4:129
NORRBYN
4:129

1224
KVARNVÄGEN 7 LGH
STRANDBERG,FOLKE
1103
STORGATAN 22 A LGH
STRANDBERG,INGER
1205
KVARNVÄGEN 7 LGH
STRANDBERG,INGER
1103

STRANDBERG,MAJ
INGER
STRANDBERG,MAJ
INGER

PERSSON,ERIK
OLOF
PERSSON,ANNA
MARGARETA
PERSSON,KARIN
ULRIKA

21
903
20
903
21
903
20

STORGATAN 22 A LGH
1205
KVARNVÄGEN 7 LGH
1103

BANGATAN 15 E
SNICKARGATAN 24
GUSTAV GARVARES
GATA 4 B LGH 1203

903
21
903
20

UMEÅ
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Närvarande

31 stycken

Protokoll

Jenny Edström, Ramboll

1.

Inledning av mötet
Jonas Fagerman, kommunens projektledare presenterar en mötesdagordning
och formerna för mötet. Han inleder därefter med en kort historik kring
föroreningssituationen och tidigare utförda undersökningar.

2.

Presentation av medverkande från projektet
Jonas Fagerman, Projektledare Umeå Kommun
Ulrika Sundin-Bonnedahl, Koncernjurist, Umeå Kommunföretag
Johanna Heikkilä Melin, Miljö- och hälsoskydd, Umeå Kommun
Pia Törrö, Ramboll
Mårten Jakobsson, Ramboll

3.

Bakgrund till projektet
På Norrbyskär bedrevs mellan åren 1895 och 1952 ett av Europas största
sågverk. Under 30-talet började virket behandlas med klorfenolmedel vilket har
givit upphov till föroreningar i marken. Förutom föroreningar till följd av
träbehandlingen påträffas även metaller efter en galvaniseringsverkstad samt
rester av stenkolstjära vilket användes för att täta de pråmar som användes för
att transportera ut virke till väntande lastfartyg.
Arbetet med underlag och utredningar för avhjälpandeåtgärder har pågått sedan
2008.
•
•
•
•

2008–2016 Undersökningar och projektering
2016 Samråd
2016 Kompletterande utredningar
2017 Bidragsansökan och fortsatt detaljprojektering
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•

4.

Genomgång av sökt verksamhet
•

•
•
•
•

4.1

2018 Samråd och tillståndsprövning

Vattenverksamhet enligt 11 kap MB. Rivning, schakt, fyllnad, uppförande av
anläggning i vattenområdet, bortledande av grundvatten samt brytning av
morän i vattenområde.
Miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap MB. Mellanlagring, utsläpp av länsvatten,
GROT, brytning.
Dispens från Strandskydd och Biotopskydd enligt 7 kap MB.
Eventuell dispens enligt 8 kap Artskyddsförordningen, om fridlysta arter.
Övrigt: Avverkning av skog

Åtgärdsmål
Ögruppen Norrbyskär ska kunna användas för sommarboende, arbetsplats samt
frilufts- och fritidsändamål utan risker för negativa effekter på hälsa och miljö på
grund av närvaro av föroreningar. Läckage av föroreningar från Norrbyskär ska
inte orsaka negativa effekter på vattenlevande organismer i recipienten.
Avhjälpandeåtgärder och områdets användning samplaneras så att
kostnadseffektiva alternativ väljs. Områdets naturvärden och kulturhistoriska
värden ska bevaras i så hög grad som möjligt.
Platsspecifika riktvärden för förekommande föroreningar kommer att tillämpas i
området.

4.2

Förändringar sedan samrådet 2016
Den största skillnaden är att ansökan behandlar samtliga verksamheter samlat,
dvs även avhjälpandeåtgärderna, miljöfarlig verksamhet mm. Tidigare samråd
har endast behandlat vattenverksamheterna. Övriga förändringar innefattar
följande:
•
•
•
•
•
•
•

5.

Förändrad konstruktion av erosionsskydd på Långgrundet
Fler alternativa metoder gällande moräntäkt
Ingen moräntäkt mellan Stuguskär och Långgrundet
Ingen överteckning och byggande av erosionsskydd på Stuguskär
Utlastning Stuguskär
Naturvärdesinventering
Kulturmiljöinventering

Påverkan
Generella försiktighetsmått kommer att tas för att minimera påverkan för
boende, naturmiljö, fågelliv och det akvatiska livet. Tidpunkten för tunga
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arbeten kommer att anpassas. Man kommer att försöka se till att arbeten sker
när inte färjan går och man kommer att jobba med grumlingsbegränsande
åtgärder. Nedan sammanfattas de olika miljöerna som påverkas i punktform.

5.1

Kulturmiljö
•
•
•

5.2

Naturmiljö
•
•
•
•
•

5.3

Grumling vid arbete i vatten
Utsläpp länsvatten efter rening
Avsänkning grundvatten
Undervattensljud
Ändrad bottenstruktur och svämplan
Förstorad vattenspegel

Rekreation och friluftsliv
•
•
•
•
•
•

6.

Utbrytning ”strandängar”
Allmän påverkan avverkning
Intrång biotopskydd (Allé Långgrundet)
Två rödlistade arter vid strandängarna (Fyrling och Ävjebrodd)
Revlummer observerad på bl.a. Stuguskär

Vattenmiljö
•
•
•
•
•
•

5.4

Kajer, stenkistor, vågbrytare, fundament högbana, upptagningsräler
pråmvarvet, strukturer från industriepok kommer att påverkas.
Vissa industrilämningar kommer att skyddas och återställas.
Vissa kulturhistoriska formationer kan efterliknas (pråmfickorna vid
Långgrundets västra strand)

Transporter
Utsläpp till luft samt buller
Begränsat tillträde till arbetsområde
Fjärrtransport stora pråmar
På sikt förbättrat tillträde till strand vid Stengrundet och Långgrundet
Försvårad båtangöring Långgrundet

Fortsatt procedur
Yttranden önskas inkomma fram till 31/8. När samrådstiden är slut tas
samrådsredogörelsen fram och ansökan färdigställs med tillhörande
Miljökonsekvensbeskrivning och teknisk beskrivning. När samtliga handlingar är
framtagna skickas ansökan till mark och miljödomstolen.
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7.

Frågestund
Fråga: Håkan Hellkvist
Hur gör vi vid Stuguskär? Material planeras att mellanlagras vid änden på
banken. När man kör dit material så är det väldigt blött. Mycket partiklar som
åker ner i kanalen. Då fyller man igen det mycket mera.
Svar:
Materialet som är blött kommer att läggas upp vid Långgrundet. Materialet som
transporteras i övrigt är mest sprängsten.
Fråga: Jonas Höög
Var på Långgrundet ska det läggas ut material? Där finns det idag får som äter
under sommaren. Senaste åren har det arrangerats en ”trailtävling” i området –
blir problematiskt om man lägger ut högar i det området med material som är
farligt.
Svar:
Jonas visar en bild över Långgrundet där materialet kommer avvattnas.
Området kommer att påverkas av arbetena och kommer att vara inhägnat och
därmed otillgängligt för boende/turister samt t.ex. betande djur.
Fråga: Håkan Hellqvist
Menar ni att materialet kommer att vara så torrt att det inte ”flyter ut” och kan
formas?
Svar:
Vägen kommer att fungera som ett sandfilter och även stöd för massorna.
Fråga: Håkan Hellqvist
Om man dumpar material som är blött. Vart ska det blöta ta vägen? Under
vägen? Håller vägen?
Svar:
Ja. Vi kommer att bygga vägen med hänsyn taget till detta.
Fråga: Jonas Höög
På Långgrundet är husen infattade som upplagsytor. Det kan väl inte vara
meningen? Vad är det för fyrkanter?
Svar:
Nej, upplaget omfattar inte husen och deras tomter.
Fråga: Helge Samberg
I Naturvärdesinventeringen pekar man på 2 rödlistade arter vid strandängarna.
Detta är 2 arter av ca totalt 500 arter. Det säger ingenting och speglar inte
naturvärdet för en våtäng. Den här viken är viktig för våtängar.
Svar:
Gällande naturmiljön så har oberoende konsult (Pelagia) följt en standardiserad
strategi för den här typen av undersökningar. Det som berättas under mötet är
en sammanfattning och rapporten finns att ladda ned i sin helhet.
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Fråga: Jan-Erik Hällgren
Hur mycket kommer grundvattennivån att sjunka?
Svar:
Om det hålls läns i täkten så kan det komma att påverka kringliggande
områden. Hur stort området är har ej ännu utretts, men kommer att beskrivas i
kommande MKB. Moränen är dock tät så det borde inte bli så stor effekt.
Fråga: Jan-Erik Hällgren
Under riktigt torra somrar sinar brunnarna i dagsläget. Ni kommer ju att
”efterlikna detta” Hur mycket kommer ni att sänka grundvattennivån?
Svar:
Vi ska undersöka detta. Bra fråga.
Fråga: Jan-Erik Hällgren
Om småbryggorna försvinner - hur blir det då?
Svar:
Ni behöver gå samman och skapa gemensamhetsanläggning. Under byggtiden
kommer man att hyra en brygga som placeras där ni önskar (dock utanför
arbetsområdet). Efter avslutade åtgärder får ni ansöka om en gemensamhetsanläggning.
Fråga: Jonas Höög
Beroende av båt för inköp m.m. Vad är poängen med att fylla igen pråmfickorna
om don inte orsakar en erosion av gifterna? Det är ju en del av Norrbyskär?
Svar:
Vi hittar i dagsläget inte så mycket dioxin i sedimentet utanför Långgrundet.
Dock pågår det en erosion som gör att träd faller mm. Detta bidrar till en ökad
spridning och exponering på lång sikt. Stenkistorna kommer på sikt att förfalla
och röra på sig mer, vilket även kommer påskynda framtida erosion. Avstånd till
fast mark och därmed geotekniken avgör hur erosionsskydden kan anläggas.
Fråga: Håkan Hellqvist
Är det ekonomin som styr? Varför vill ni inte spara dom (pråmfickorna)?
Svar:
Övertäckningen på Långgrundet kräver upprättande av erosionsskydd.
Övertäckning på Långgrundet har bedömts som det mest kostnadseffektiva
alternativet.
Kommentar: Helge Samberg:
Landhöjningen är nästan 9 mm per år. Samtidigt har vi oceaner som ska stiga 3
mm per år. Detta borde rimligtvis betyda mindre erosion.
Fråga: Jan-Erik Hällgren
Det är mest erosion i höjd med hus 10 på Långgrundet, och det beror på att det
inte finns någon vågbrytare utanför. Ska man inte sätta ut vågbrytare istället för
att bygga erosionsskydd längs hela Långgrundet?
Svar:
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Vi har inte tittat på att restaurera vågbrytare som ett alternativ. Den åtgärd vi
vill ha här är något som är helt underhållsfritt och det vi föreslagit är mer
kostnadseffektivt.
Fråga: Pelle Gustafsson
Varför ska ni behålla pråmfickorna där det idag inte kan angöras båtar eftersom
det är för grunt, men ta bort dom som kan användas för båtangöring idag?
Svar:
Geotekniskt måste erosionsskydden angöras mot fast mark. Det går att
efterlikna pråmfickor nä avståndet till fast mark inte är så stort och där det inte
är så stort vattendjup. Längst i norr på Långgrundet är fyllnadsmäktigheten och
vattendjupet för stort för att kunna efterlikna pråmfickor.
Fråga: Hans Bergström
Kan inte projektet lösa gemensamhetsbryggan?
Svar:
Under byggtiden kommer vi att lägga ut en gemensamhetsbrygga.
Fråga: Jan-Erik Hällgren
Kan ni inte lägga ut fler bryggor istället för en? Det är långt att gå.
Svar:
Ja, det är möjligt, ni får inkomna med förslag på placeringar.
Fråga: Helge Samberg:
Möjligheter att anlägga en gemensam brygga vid Herrgården som kan lämnas
kvar efter byggtiden?
Svar:
Bäst vore om ni kommer med förslag på vart bryggorna ska ligga. Kom gärna
med förslag var ersättningsbryggan ska ligga under byggtiden. Det är svårt för
projektet att avgöra var era gemensamhetsbryggor ska ligga efter projektet. Ni
kommer att behöva marklov och strandskyddsdispens om bryggan ska ligga
kvar efter byggtiden.
Fråga: Mats Eriksson:
Hur sker återställandet av områdena ut i framtiden? Blir det sly som växer igen
eller ska det vara ängsmark?
Svar:
Det finns planer. Tyvärr kunde inte ansvarig för detaljplanerna för ett framtida
Norrbyskär vara här men hon jobbar med frågan. Det är politikerna som
bestämmer om det ska skjutas till medel utöver det som ska återplanteras inom
projektet.
Fråga: Jan-Erik Hällgren
Ska ni plantera björkskog?
Svar:
Förslag som finns är återplantering av al vad gäller träd. Initialt kommer det bli
mer öppet än det är idag.
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Fråga: Jan-Erik Hällgren
Ska ni spara de gamla träden som finns vid potatislandet?
Svar:
Vi behöver inte ta bort träd utanför arbetsområdet.
Fråga: Helge Samberg
Hur har man tagit hänsyn till naturvärden, områden som man inte ska röra pga.
fågelflyttningar mm?
Kommentar: Roland Samuelsson
Efter avverkningar som kommunen och Umeå energi har gjort ligger träden
kvar. Detta gör att det bitvis är svårt att ta sig fram osv. Borde finnas en plan
för bortforsling av avverkat material. Hur kommer det att se ut? När kommer
träden att tas bort?
Svar:
I samband med avhjälpandeåtgärderna kommer det vara enkelt att transportera
bort material från ön. Delar av det avverkade kommer att flisas och användas
som avjämning på Långgrundet.
Fråga: Åsa Boman
Påverkan under byggtiden. Det kommer att schaktas runt museet. Detta leder
till att det kommer vara svårt att bedriva verksamhet. Ser riskerar med att
verksamheterna inte kommer kunna gå runt.
Svar
Vi har förståelse för er oro. Vi kommer ta så mycket hänsyn som det går genom
att tex inte vara verksamma under de säsonger boende och turister vistas på
ön. Trots detta kommer det de första säsongerna synas tydliga spår av
verksamheten med inhägnade områden, upplagshögar och avverkade ytor. Vi
har vidare förståelse för att ni vill veta när åtgärderna planeras in för att kunna
planera, men det är i dagsläget svårt att veta vad Naturvårdsverket och
domstolen beslutar. Preliminär tidsplan finns bilagd samrådsunderlaget.
Fråga: Helge Samberg
Hur ställer ni er till de kemister som forskar om dioxin? Dioxin är enligt dessa
oerhört starkt bundet. Hur har ni vägt in dessa synpunkter mot att rumstera om
på hela Norrbyskär när man vet att det ligger så hårt bundet i sedimenten?
Svar:
Vi har ett tätt samarbete med universitetet. T.ex. har Staffan Lundstedt och
Tyréns tittat på rörlighet av dioxin i samband med schakt. Det är ett
ämnesområde där det händer saker hela tiden. Just nu forskas det om sätt att
bryta ner dioxiner. I övrigt utgår samtliga bedömningar från Naturvårdsverkets
verktyg som är framtagna baserat på internationell samlad kunskap om olika
föroreningar i olika medier.
Fråga: Helge Samberg
Vad får man göra på sådan mark som täcks över och vad får man inte göra? Får
man bygga där?
Svar:
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Skyddstäckningen kommer behöva bevaras intakt och ska i framtiden inte
tunnas ut. Byggnationer i framtiden kan tillåtas om det säkerställs att
skyddsskiktet är intakt.
Fråga: Jonas Höög
Det ska saneras vid pråmvarvet, då en vägbank kommer byggas. Vad ska i göra
med den sedan? Bra med en extra överfart.
Svar:
Vägbank kommer ej lämnas kvar utan endast vara tillfällig. Troligtvis kommer
överfart att ske via täktområdet.
Fråga: Jonas Höög
Får vi komma med intresseanmälan om att behålla vägbanken och göra en bro
över där? Har varit svårt i samfälligheten att enas om detta eftersom om det är
kostsamt underhåll. Har kommunen funderat på om ni kan hjälpa oss att ta över
underhåll för vägbanken?
Svar:
Nej vi har inte planerat för det. Vi kan ta med en sådan sak som vägbanken i
ansökan till domstolen, men då krävs det att ni tar över den. Samma sak gäller
gemensamhetsbryggorna.
Kommentar: Helge Samberg
Samfälligheten har berättat att det inte är något man vill ha ansvar för eftersom
den måste skötas.
Fråga: Håkan Hellqvist
Om man jämför hälsoriskerna med att vistas vid båtslipen med andra ställen på
Norrbyskär. Vart är det störst risk för barn?
Svar:
Av de påträffade föroreningarna på Norrbyskär är det endast Arsenik, som
påträffas vid båtslipen, akuttoxiskt. Påträffade halter av Arsenik vid båtslipen
har ej varit över halterna för akuttoxicitet.
Fråga: Rickard Höög
Vad händer om arbetena drar igång och sedan tar pengarna slut och så står ett
antal dumprar kvar och jordhögar här och där? Vad finns det för garantier för att
detta inte händer? Finns riskanalys för detta utfört?
Svar:
Staten är finansiär och en trygg medpart. Det är ett flerårsprojekt och vi
kommer att få beslut för att få pengar under en period av 3 år. Under denna tid
hinner man söka mer pengar med marginal och då kommer det att vara ett
prioriterat objekt att skjuta till pengar så att projektet kan avslutas på ett bra
sätt.
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Bilaga 1 Närvarolista samrådsmöte 180620
Namn

Fastighetsbet./ organisation/ myndighet

Martin Ögren

Norrbyn 1:29

Rikard Höög

Norrbyn 1:29

Lennart Falkmer

Norrbyn 4:3

Anna-Stina Falkmer

Norrbyn 4:3

Roland Samuelsson

Norrbyn 4:43 och Norrbyn 4:137

Per Gustafsson

Norrbyn 4:18

Håkan Hellquist

Norrbyn 4:18

Karl-Ragnar Sundström

Hus 5 Norrbyskär

Britt-Marie Sundström

Hus 5 Norrbyskär

Hans Bergström

Ordf. UMS

Karin Bergström
Jan-Erik Hällgren

Norrbyn 4:24

Sture Lundmark

Norrbyn 4:14

Hans Olof Wolf-Watz

Norrbyn 4:24

Helge Samberg

Norrbyn 4:21

Hans Damber

Norrbyn 4:31

Göran Roos

Norrbyn 4:31

Mats Eriksson

Hus 16 Långgrundet

Fredrik Flordh

Hus 16 Långgrundet

Åsa S Boman

KFUM Umeå

Erika Nilsson

SWECO Environment

Johan Normark

Hus 19 Långgrundet

Per Olofsson

Hus 12 Långgrundet

Lars Olofsson

Hus 12 Långgrundet

Johanna Melin Heikkilä

Miljö- och hälsoskydd

Roger Westman

Miljö- och hälsoskydd

Ulrika S Bonnedahl

UKF

Pia Törrö

Ramboll

Jenny Edström

Ramboll

Mårten Jakobsson

Ramboll

Jonas Fagerman

Umeå Kommun
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Bilaga 3 Inkomna skriftliga yttranden
Håkan Hellqvist
Synpunkter på samråd
I ett antal samråd har kommunen meddelat vilka åtgärder som skall vidtas för den sanering som
planeras.
Saneringen som sådan ifrågasätts. Det har nu gått c;a 10 år utan att åtgärder vidtagits. Alla kan röra
sig fritt på de mest förorenade punkterna och då verkar det som att det inte är viktigt med
saneringen. Vad blir konsekvenserna om man inte sanerar? Kan saneringen delas upp/prioriteras på
ett annat sått så att ingreppen blir minimala. Hur?
Kommunen har inte redovisat vilka långsiktiga konsekvenser som uppkommer med den planerade
saneringen, Vad händer exempelvis långsiktigt med besöksnäringen om museet inte kan verka på
några (eller med reducerad verksamhet) år på grund av saneringen? KFUM/Museet samverkar och
då påverkas båda. Vad händer med färjan om besöken blir färre under saneringstiden? Hur kan
verksamheterna komma igång igen efter avbrott på grund av sanering? Hur påverkas fastigheter på
ön om saneringen drar ut i tiden? Eftersom det inte finns någon tidsplanering för de år som sanering
skall pågå behövs en djupare analys av de alternativ som kan uppkomma.
Hur "slaskigt" det blir av alla muddringar, mellanupplag och massförflyttningar och vilka som
påverkas av detta är bristfälligt redovisat. Detta måste redovisas i MKB och speciellt om det inte
finns en tidsplan.

Kostnaden för saneringen har angivits vid alla samråd och är vid det senaste samrådet en bråkdel av
vad som redovisats vid det första. Kommunens svar att man hittat på effektivare metoder för
saneringen är inte trovärdig och jag vill få ett uttömmande svar hur kostnaderna kan ha sjunkigt så
drastiskt.
Med den "Strandväg" som planeras på Långgrundet har hela kulturen i landskapet där
raserats.Alternativa lösningar bör undersökas. Varför täcks inte de mest förorenade områdena över
med massor från annan plats? Det går ju att frakta ut och täcka över med båt/pråm utan att våldföra
sig på Norrbyskär. Muddring av vik i Norrbyn är ett närliggande område som skulle kunna nyttjas.
med vänlig hälsning
Håkan Hellqvist
fastighetsägare
070 5794908

Marie Burstedt
Angående sanering Norrbyskär diarienummer KS000752/2008
Som berörd fastighet Norrbyn 4:144, 4:145 samt Fastighet 4:43, Stiftelsen Norrbyskärs Ungdomsgård har vi
synpunkter på sanering på Norrbyskär (handlingar 20/6 2018 ).

1.
I planritning anges ett ”tillfälligt virkesupplag” i direkt anslutning till ovanstående fastigheter, (enl. planritning,
bilaga 2). Av handlingar framgår att berörda virkesupplag kommer bestå av virkesfällning från ett stort område
på ön. Stockar, sly, grenar, löv och rot kommer att läggas upp i stora högar i direkt anslutning till ovanstående
fastigheter för att forslas bort vid en senare tidpunkt.
Lagret kommer att ligga i direkt anslutning, (ca 4 meter) till berörda fastigheter som är kulturskyddade
byggnader i trä som fungerar som bostäder 6 månader om året, målade i vit kulör. I absolut närhet av det
tilltänkta ”virkesupplaget” pågår ungdomsläger med en intensivt uteverksamhet med bollspel och lekar samt
även gudstjänst vid kulturmärkt klockstapel i direkt anslutning till tänkta upplägg av fällt virke.
Tidsperioden av sanering kommer vara 3 år eller mer vilket är en betydande tidsperiod av olägenhet för
ovanstående fastigheter.
· Våra farhågor är att högar av sly och stockar utgör en betydande brandrisk placerad så nära äldre
träbyggnader. Historiskt sett låg virkeslager med ett ansenligt avstånd från boningshusen på Norrbyskär. Vid
en torrhetsperiod utgör en massiv hög med virke och sly en ansenlig fara för explosionsartad brand. Idag
används våra boningshus aktivt och det pågår vedeldning av kakelugn och vedspis stora delar av året i berörda
hus enligt tradition.
· Det finns också en sanitär olägenhet att förvara organiskt material samlade i stora högar så nära boende
under varmare del av året med risk för lukt och mögeltillväxt.
· Det finns en betydande risk för nedsmutsning av fasad på vitmålade trähus med stor risk av skadeangrepp
på de äldre berörda bostadshusen samt klockstapel.
· Vi kan inte bortse från personskaderisk med stora högar med stockar och sly i anslutning till
ungdomsverksamhet på ön och övrig rekreation.
· Det finns en stor kostnad i samband med omhändertagande av fällmaterial och våra farhågor är att
högarna ligger kvar en längre tid/ kvarlämnas om projektet avstannar.
Vi anser placering av virke, slyhögar och fällmaterial så nära kulturmärkta boningshus, turistväg och
ungdomsverksamhet helt orimlig och farlig. Fällt virke, grenar och sly bör tas omhand direkt vid fällning och
borttransporteras skyndsamt med kort förvaring i direkt anslutning till planerad bortforsling vid kaj, långt från
byggnader och turistväg. Kostnad för detta bör säkerställas i budget så fällt material kan tas omhand /eller
transporteras bort från ön omgående under arbetets gång.

2.
Vi kan inte se på bilagor hur/ var transportvägar skall anläggas i närhet av ovanstående byggnader. Vi har
farhågor att transporter skall störa turism och tunga transporter skall ge sättningar i dessa äldre kulturmärkta
byggnader, smutsa ner och skada våra bostäder.

Vänligen
Fastighet 4:145 Marie och Magnus Burstedt
Fastighet 4:144 Sandra och Isak Finér
Fastighet 4:43 Stiftelsen Norrbyskärs Ungdomsgård, Ordf Christer Fredriksson

Vänligen
Marie Burstedt
Marie Burstedt, Associated Prof.
Clinical Sciences/Ophtalmology
Umeå University
901 85 Umeå
mail: marie.burstedt@umu.se
phone: +46 0768090333

Jan-Erik Hällgren
Angående svar på fråga vid Samrådsmötet 20 juni
Jonas Fagerman
Hej, Vid samrådsmötet efterfrågade ni ett förslag från Samfälligheten var båtarna som finns längs
Långgrundet på Norrbyskär skulle placeras vid en eventuell sanering av ön från ffa dioxin. Vid
Norrbyskärs samfällighets stämma samlades några husägare på Långgrundet och diskuterade frågan.
Vi var överens om att den bästa placeringen av en , eller flera kajer där vi kund ha våra båtar var i
Truthällsviken. Viken, öster om Truthällan och väster om långgrundet, ligger skyddad från de flesta
förekommande vindriktningarna (förutom nordvästliga), viken har tillräckligt djup och vägförbindelse
med Långgrundet. Vägen går över kyrkans tomt vid klockstapeln varför en viss vägsträcka måste
iordningställas utanför kyrkans tomt och ansluta till stigen (vägen) ned till Truthällsviken.
Det finns 22 hus längs Långgrundsgatan som alla har båtar, en del hus har flera ägare vilket medför
att det finns flera båtägare i vissa hus och några husägare har mer än en båt. Antalet båtar och behov
av båtplatser förändras hela tiden och är svårt att definitivt fastställa antalet för en tidpunkt i
framtiden som är okänd. En försiktig uppskattning av antalet båtplatser blir i dagsläget minst 30
platser, och då är inte några gästplatser inräknade. Ett alternativ är att lägga ut flera större
flytbryggor.
På Truthällan har Hörnefors båtklubb en större permanent flytbrygga som kan fungera som tillfällig
gästbrygga.
Alternativet till detta förslag, som också framfördes vid mötet var att finna två olika platser varav den
ovan föreslagna var en, den andra skulle då ligga på Stuguskär nära färjeläget. En brygga eller kaj
nedanför Herrgården rekommenderas inte, den har reserverats för Herrgården. Detta alternativ
ansågs därför mindre attraktivt och riskabelt då platsen är mer oskyddad från kraftiga förhärskande
vindar.
För samfällighetens räkning,
Jan-Erik Hällgren Hus 4, Norrbyskär
Tel 070 3884300

Jan-Erik Hällgren

SYNPUNKTER på samrådsunderlag, miljöprövningar och dispenser inför
avhjälpandeåtgärder på Norrbyskär.

SAMMANFATTNING
Umeå kommun har 2018-06-20 presenterat ett förslag som underlag till ett
samrådsmöte. Miljöföroreningsproblematiken på Norrbyskär är nu kartlagd.
Kommunen avser att med medel från Naturvårdsverket åtgärda en del av problemen.
Kommunen är dock passiv och saknar egna ambitioner.
Åtgärderna skall ske inom ett område som är av riksintresse för en historisk
kulturmiljö. Det lagda förslaget fokuserar däremot på teknik för sanering och skydd av
naturmiljö. Den senare saknar skyddsvärde. Förslaget innehåller inte några
genomtänkta förslag från kommunen, och/eller staten, om hänsynstagande till det
kulturhistoriska riksintresset. Saneringsförslaget tar inte hänsyn till andra aktiviteter
(ex vis besöksmål) och redovisar inga mål för skydd av de kulturhistoriska värdena.
De för besökare och turister attraktiva historiska lämningarna riskeras att försvinna
och förstöras av de åtgärder som föreslås. Förslaget saknar beskrivningar på hur
kulturhistoriska minnesmärken ska skyddas, restaureras eller gestaltas på ett
attraktivt sätt för framtiden under saneringen.
Verksamheter för turism, restauranger, museum, färjetrafik etc. kommer sannolikt att
påverkas starkt av de aktiviteter som föreslås. Hur de näringsidkare som drabbas
skall kompenseras framgår inte.
Förslaget bygger på uppfattningen att verksamheten med impregneringsskydd av
sågat virke på Norrbyskär för 70-80 år sedan förorsakar hög dioxinhalt i fisk i
Kvarkenområdet idag. Dioxinet, som verkar vara hårt bundet i marken, anses vara en
fara för besökare och sommarboende. Målet är att minska exponeringen, därför
föreslås övertäckning med muddermassor från Norrbyskär. Bevis för orsak-verkan
sambanden saknas, och målen är oklara. Förslaget saknar i stort vetenskapliga eller
andra bevis på att dioxin urlakas från öarna idag, och/eller markant ökar risker för
besökare. Förslaget hänvisar ej till vetenskapliga referenser. Inte heller redovisas
resultat från tidigare vunna erfarenheter av saneringar, bl.a. annat i andra länder.
Förslaget är långt ifrån kostnadseffektivt. Det finns inga förslag på samverkan mellan
stat och kommun. Förslaget visar inte heller på möjlig samverkan med andra parter.
Samrådsförslaget saknar analyser och förslag till lösningar på hur kultur- och
naturmiljön ska utformas och skötas efter det att åtgärderna utförts. I förslaget finns
inte heller några genomarbetade förslag på restaurering av naturbiotoper, eller
förbättringar av vattenkvalitén.
Sammantaget kommer jag till den slutsatsen att förslaget på avhjälpandeåtgärder
inte bör ges tillstånd att påbörjas med det otillräckliga underlag som framställts.
Norrbyskär, augusti 2018
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Jan- Erik Hällgren, delägare av Hus på Norrbyskär.
BAKGRUND
Öarnas status och historia
Norrbyskär är ett samlingsnamn på några långsmala steniga ”drumlines” från istiden
som fortsatt stiger upp som öar ur havet i Norra kvarken. De karga ogästvänliga
öarna, som ansågs sakna värde, förvärvandes av MoDomsjö AB på 1800-talets slut
och förvandlades till en industri, och ett utopiskt framtidssamhälle. Idag är det endast
en ögrupp som inom Umeå kommun som har ett intresse som turistattraktion. Umeå
kommun saknar unik och attraktiv skärgård, men två ögrupper anses vara av
speciellt intresse och det är Holmön och Norrbyskär. Intresset för Norrbyskär beror
på att ön representerar en svensk industrikultur med en gestaltning som bedömts
vara av riksintresse.
Lämningarna av den nedlagda sågverksindustrin på Norrbyskär består främst av hus
som har bevarats, av de sommarboende och de näringsidkare som finns. Ägarna av
fastigheterna har restaurerat husen till en presentabel sommaridyll. Herrgården,
Norrbyskärs museum, kägelbanan, skolhusen, kyrkan och annan tidstypisk
bebyggelse används och sköts av fastighetsägarna. Andra industrilämningar håller
på att rosta och eller ruttna, samt täckas av vegetation. Naturmiljön på öarna är starkt
påverkad av människan och tiden och människans förändrade agerande och
prioriteringar omdanar återigen miljön. Norrbyskär har på senare tid förvärvats av
Umeå Kommun, som nu är den klart största markägaren.
Öarna har sammanlänkats under den industriella epoken, först med broar och senare
med ”artificiella” vägbankar. Åtgärderna förorsakar idag igenslammade vikar och
pråmfickor, som på sina håll omvandlats till områden med syrefria miljöer i
bottensedimenten som följd. På andra mer perifera delar av öarna utvecklas miljön till
mer ”normala” biotoper med en vegetation och succession som är vanlig på öar i
Kvarkenområdet. På övriga, av människan och industriverksamheten mer påverkade
markområden, sker en kraftig förbuskning främst med björk, gran och rönn. En
förtätning och tillväxt av skog pågår samtidigt som många vindfällen ökar i mängd.
De senare, domineras av gammal gran och björk. Stigar (de ”historiska” och de som
leder till grillplatser anlagda av Länsstyrelsen) blir mer eller mindre oframkomliga.
Enslinjer försvinner när enstavlor skyms bakom buskage, vilket inte verkar bekymra
vare sig Sjöfartsverket eller kommunen.
Öarna nås med färja under maj tom september. Antalet resenärer varierar, främst
med väder och annonserade aktiviteter på öarna. Besökarantalet uppgår till ca.1525 000 personer per år, baserat på uppgifter om sålda färjebiljetter och en
uppskattning av antalet båtturismen. Besöksantalet har troligen minskat på senare år
(tillförlitlig statistik saknas). Färjan behövs för besökare och turister/besökare behövs
för att kunna driva ett färjebolag med tillräckligt god ekonomi. Det privata färjebolaget
har ett begränsat ekonomiskt stöd av kommunen. Kommunen har med skyltar vid
färjelägena i Norrbyn och på Norrbyskär välkomnat besökare till Norrbyskär och
varnat för dioxinfaran. Det har troligtvis inte direkt påverkat antalet besökare mer än
att några få frågor ställts. Jag personligen upplever att frågor om förekomst av
fästingar och mink hittills varit mycket mer frekventa än frågor om dioxin.
Aktörer på ön
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Fastighetsägarna för ca 65 fastigheter, varav många också är sommarboende på
öarna, ingår tillsammans med näringsidkarna, (KFUM, Stiftelsen Mo Ångsåg
(museet), Herrgården (B & B) och Svenska Kyrkan), i Norrbyskärs
samfällighetsförening.
Samfälligheten har sedan 2005 (1987) ett ansvar för färjeläget på Stuguskär, vägar
på öarna, vattenförsörjningen till ön från Norrbyn, vatten och avlopp för
vintervattenanslutna fastigheter i delföreningar samt sommarvattenledningar på
öarna (för närmare beskrivning se senaste förrättningen, 2005). Samfälligheten har
dessutom bildat miljöarbetsgrupper som sköter ”gemensamma” hus (bl.a.
vattenverket, pumphuset, väntkuren vid färjan m.fl.( trots att samfälligheten inte alltid
står som ägare av byggnaderna), samt vissa grönområden vid vägarna. Dessutom
rensar grupperna stränder och städar på gemensamma delar av öarna för att
upprätthålla en trevlig miljö, och minska risk för exponering till fästingar. På öarna
finns ideella föreningar som har verksamhet inom konst och kulturområdet, med
bidrag från bl.a. Umeå kommun.
På Norrbyskär finns dessutom en frivilligbrandkår som har minst två brandövningar
varje sommar. Allt deltagande sker frivilligt, och har relativt god uppslutning.
Båtplatser på öarna har arrangerats av husägarna, enskilt och/eller gemensamt.
Bland annat utnyttjas stränder och de gamla pråmfickorna som bryggplatser. Jag
vågar mig på en uppskattning att ingen har sökt tillstånd att anlägga någon brygga.
Få, eller ingen, har haft kännedom om att ett dito efterfrågas. Att lägga ut en brygga,
när man har hus på en ö, har ansett som en helt naturlig och självklar rättighet.
Dessutom har det (i tidigare förrättning) varit ett krav att fastigheter på ön ska ha
möjligheter att nyttja egen båt, och därför ha tillgång till båtplats i Norrbyn och på
Norrbyskär. Samrådsdokumentet påpekar att det inte anlagts en gemensam båthamn
för alla sommarstugeägare (detta nämndes av förrättningsman Börje Nordström vid
förrättningen 2005). Platsen som föreslogs för den båthamnen var direkt omöjlig. Den
var mycket grund, och saknade möjligheter till att hysa ett tillräckligt antal bryggor.
Alla berörda är nog överens om att det i praktiken är extremt svårt att anordna en
gemensam hamn för alla boende på flera öar på ett tillfredställande sätt, därav
dagens situation med ”egna” lösningar.
Umeå kommun som största markägare, agerande och förväntningar.
Varför kommunen förvärvade Norrbyskär av MoDo AB är oklart. Hittills har inga
tydliga intentioner för öarna presenterats av kommunen. Mål och idéer finns inte
varken inom kultur- eller naturområdet. Inga pengar har, mig veterligt, avsatts i
kommunens budget för framtiden. Långsiktig plan eller avsiktsförklaring från
kommunen för öarna saknas också inom andra områden som rörligt friluftsliv,
båtturism, etc. Kommunen har ingen skärgårdsstiftelse och deltar inte i det
gemensamma skärgårdssamarbetet längs norrlandskusten. Kommunens så kallade
”gästhamn” förfaller. Den består egentligen av en för länge sedan fallfärdig brygga
med faciliteter som absolut inte är gästvänliga, knappast funktionsdugliga eller
ändamålsenliga. Den under sommaren välbesökta Stuguskärskajen (”Ångbåtskajen”)
lappas och lagas provisoriskt varje år av kommunen. Den är fortsatt i starkt behov av
en restaurering. Som på några andra populära besöksmål i skärgården så hamnar
ibland en del ” skräp och avfall” i havet i stället för i återvinningskärl, möjligen
beroende av att sådana saknas.
Parkavdelningen har föryngrat vissa alléer, och delar av alléer genom att plantera
björkar och rönnar. Långgrundets västra sida har arrenderats ut, och betas av får
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inom några stängslade gräsbevuxna områden. Kommunen sköter inga parker eller
grönytor på ön (trots att det finns sådana). Kommunen har röjt skog på en sträcka av
ca 1 km för att synliggöra fundamenten till f.d. järnvägarna på ön. Föga förvånande
har den ca.20 meter breda röjningen nu, efter några få år, vuxit igen med björksly,
(och benämns i folkmun som ”dioxinspåret” (”ingen kan se det”)).
Kulturminnesmärken som vittnar om verksamheten försvinner i grönskan, eller i
vattnet och ruttnar ned och förstörs, utan några åtgärder från ägaren.
Kommunen har, estetiskt okänsligt, placerat toaletter och stora soptunnor centralt vid
färjeläget på ön. De är fungerande sopbehållare som töms var fjortonde dag på
sommaren, men vid tillfällen med många besökare blir de överfulla. Lukten från sopor
och synligt skräp som spridits från överfulla soptunnor är vissa dagar de första
sensationerna som möter en besökare på ön. Ingen kan undgå att notera existensen
av sopcentralen eftersom det ligger på en plats som praktiskt taget alla gästande på
ön passerar. Jag vill här passa på och notera att 2018 hittills varit ett mycket bra år
med liten synlig nedskräpning.
Kommunens åtgärder på öarna måste tyvärr sammantaget, hittills betraktas som
relativt obetänkta, och som okoordinerade punktinsatser eller nödutryckningar
(avverkning av björkar som fallit över byggnader, etc). Några långsiktiga planer för en
hållbar utveckling eller intentioner att nå specifika mål för kulturmiljön, naturmiljön
eller turismen har ännu inte kommunicerats. Däremot har förslag på försäljning av
tomter för bebyggelse bl.a. på Långgundets västra strand och på Stuguskärs södra
del presenterats. Dessa områden är nu aktuella för sanering.
Kommunen skall dock ha heder för att de nyligen har anställt en person med uppgift
att komma med förslag till åtgärder. Vetskap om brister och behov verkar finnas.
Planer och pengar saknas?
Skepticismen
Nu frågar sig läsaren av detta inlägg vad det har med ett samrådsunderlag om
avhjälpandeåtgärder på Norrbyskär att göra? Varför denna litania över historiska och
eller uteblivna insatser från kommunen?
Anledningen är att kommunens avsaknad av intentioner, mål och medel noterats och
reser en stor ovisshet. Det finns en farhåga att kommunen inte alls tänker engagera
sig. För att milt uttrycka misstron kan man påstå att de flesta sommarboende och
näringsidkarna är skeptiskt avvaktande. Man upplever (i alla fall kommer det ofta som
kommentarer vid samtal om dioxinsanering och framtiden) att kommunens
beslutande är ointresserade av att vidtaga några åtgärder på öarna. Att möjligtvis
sälja mark för exploatering, och hoppas på att det löser några problem måste anses
ogenomtänkt. Om fokus för kommunen (via medel från staten) idag enbart är att ta
sig an dioxinproblemet och inte göra någon eller göra en så minimal insats som
möjligt för kultur- och naturvärden på ön, så kommer skeptikerna och de som är
kritiska mot kommunens agerande att ”få rätt”.
Ett alltför vanligt yttrande på samfällighetens möten är att kommunen normalt inte
lyssnar på synpunkter från samfälligheten och att det sannolikt inte heller kommer att
ske i detta ärende. Inställningen är naturligtvis olycklig och kontraproduktiv eftersom
kommunens agerande har ett syfte att åtgärda föroreningar och förbättra miljön. (Om
ingenting görs blir det sannolikt också svårt att sälja ”förorenad” tomtmark vid havet
till någon exploatör).
Samarbete?
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I detta ärende betonar kommunens representanter, med viss emfas, att staten via
Naturvårdsverket ska betala saneringen. I likhet med andra deltagare på
samrådsmötet hörde jag inga andra tankegångar. Det fanns inga löften om insatser
från kommunen. Staten verkar, av presentationerna vid samrådsmötet att döma, vara
föga informerad, alternativt ointresserad av att samverka med kommunen och/eller
med andra aktörer. Staten skulle med sin miljösanering aktivt kunna bidraga till en
långsiktig hållbar lösning som säkrar en unik kulturmiljö på Norrbyskär. Insikter
och/eller ambitioner om detta verkar saknas.
Jag önskar att Umeå kommun meddelade att, samtidigt som saneringen sker på
öarna, planerar kommunen att göra nödvändiga åtgärder för kulturhistoriska värden
och för besökare på ön. Totalt sett förstår nog alla bedömare att en samverkan
mellan kommunen och staten ger en möjlighet och en ”winn-winn” situation, för att
uttrycka det på nysvenska. Umeå kommun borde åtminstone presentera en plan för
agerande. Samrådsunderlaget uppvisar inte en tillstymmelse till sådana kommunala
förslag eller initiativ. Hur ska det tolkas? Man tycker sig höra ”Vi betalar inte, vi
betalar inte” precis som i en fars av Dario Fo. Jag kan med visst fog påstå att
sommarboende och näringsidkare saknar en programförklaringar från kommunen.
Utan tvekan blir åtgärder på Norrbyskären, väsentligt billigare om man tar tillfället i
akt när det ändå ska fraktas dit tunga och dyrbara maskiner. Sådana behövs för ett
flertal åtgärder och kan inte tas över på färjan.
Jag önskar att kommunen och staten har lärt sig läxan från tidigare misslyckanden.
Ett exempel är de tidigare infrastruktursatsningarna i Norrbyn. Byn hyser nu två
hamnanläggningar. Där byggde staten en båthamn för Umeå Universitets Marina
forskningsstation. Vid samma tidpunkt skulle kommunen anlägga ett nytt färjeläge för
färjan till Norrbyskär. Färjeläget och hamnen, som båda var avsedda för ett litet fåtal
fartyg/färjor. De placerades med ca.60 meters mellanrum vid samma strand. Man
kunde inte samarbeta då, man verkar inte kunna samarbeta nu heller. Jag hoppas
jag har fel i den farhågan.
Det skulle kunna bli billigare för skattebetalarna den här gången.
PROBLEMEN
Dioxin
På Norrbyskär, liksom på flera andra sågverk, användes bekämpningsmedel mot
svampangrepp för att ”skydda” de producerade trävarorna. Vetskapen att dioxin
fanns eller kunde bildas fanns inte på den tiden. Resultatet av okontrollerad
användning av olika bekämpningsmedel på trä kan nu, mer än ett halvt decennium
senare, konstateras med hjälp av ny teknik och nya kunskaper. Förekomsten av
persistenta ämnen som dioxin har också andra spridningsvägar än enbart från
sågverksindustrier. En ökad sopförbränning är ett exempel på en sådan källa, och
det finns fler. Resultatet är att man nu på många platser i Bottenviken eller
Bottenhavet och Östersjön kan uppmäta förhöjda halter av dioxin bl.a. i fiskar, vissa
fåglar och vattenlevande organismer samt bottensediment. En kemisk status i
vattenmassorna i Norrbyskärs närområde, som visar att statusen för närvarande inte
är god finns i ett stråk från Hörnefors ned till Örefjärden. I samma område är den
ekologiska statusen klassad som god. Fiskbeståndet har hög artdiversitet och
uppvisar vissa mellanårsvariationer men inga uppseendeväckande problem.
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Det finns en paradox här som inte har någon enkel förklaring. (Bra ekologisk
situation- dålig kemisk status). Varför minskar inte dioxinhalten i fisk om den
förorenande fabriken läggs ned? Det har gått ca.70 år sedan verksamheten
upphörde. Man har förväntat sig en snabbare förbättring. Har föroreningarna spridits
enbart från Norrbyskär? Hur såg situationen och bekämpningsmedelsanvändningen
ut tidigare?( vid båtvarv som fanns i området, eller från andra aktiviteter). Vilken roll
spelar andra källor (ex vis sedimentbankarna i Hörnefors)?
Just idag grävs bottensedimenten i hamnen i Oxelösund upp för att saneras från
dioxin. Det anses vara den mest förorenade platsen i Sverige. Kostnaden är nära
400 miljoner. Vi får hoppas att det ger ett önskvärt resultat. I den samrådstext som
presenteras finns inga kommentarer till resultat av tidigare saneringar. Det vore
önskvärt att ta del av tidigare erfarenheter av saneringsåtgärder innan man startar ett
nytt stort saneringsprojekt. Jag saknar denna nog så viktiga information i rapporten!
Försiktighetsprincipen brukar åberopas av Naturvårdsverket. Det betyder väl att man
inte borde få starta någonting utan att ha en klar uppfattning om vad det leder till för
resultat för miljön?
Det finns också andra föroreningar på det f.d. industriområdena (se nedan).
Dioxin på Norrbyskär
Umeå kommun har nu med medel från Naturvårdsverket på ett utomordentligt bra
sätt kartlagt förekomst av dioxin, (och andra ämnen), på Norrbyskär. Utredningarna
ger en klar bild av förekomster som direkt kan kopplas till den nu avslutade
industriella verksamheten på ön. Resultaten av analyserna visar tydligt att det finns
oönskade mängder av dioxin i marken på flera platser. (se kommunens rapport).
Ett flertal av dessa områden besöks mycket sällan av turister eller besökande, med
undantag av f.d. Sågverksområdet och museet på norra delen av Långgrundet. Det
senare området är det som besöks av allra flest turister och barnfamiljer. (KFUM har
många ungdomar i sin lägerverksamhet på Blågrundet och liksom kyrkan många
konfirmander som besökare). De områden där konfirmanderna har sin huvudsakliga
verksamhet uppvisar inte onormalt höga föroreningshalter.
De grundliga undersökningarna visar också att man idag inte kan detektera förhöjda
halter i fisk, vattenlevande insekter eller andra organismer i vattnet runt Norrbyskär
(jämförelsen är mot Östersjön, som i sig har förhöjda halter jämfört med Atlanten eller
Oceanerna). Inte heller finns ökade halter av dioxin i fårkött i de får som betat på
Långgrundet. Det senare kanske inte är så förvånande då fåren mestadels betar på
”oförorenad” mark. Bären på platserna, ex vis lingon och hallon uppvisar inte förhöjda
dioxinhalter. Träd tar inte upp dioxin från marken.
Den enkla och självklara slutsatsen, från en betraktare som inte är specialist inom
kemi, är att dioxinet som nu finns på Norrbyskär verka vara mycket hårt bundet i
marken. Något påvisbart läckage av dioxin till havet verkar inte finnas idag. Så vitt vi
vet saknas påvisad negativ påverkan på sommarboende, besökare, turister eller
friluftsfolk. (Det är sannolikt att de som arbetade med bekämpningsmedlen kan fått
mer eller mindre kroniska skador, men bevis saknas).
Om dioxin inte lakas ut kan det spridas genom att jordmassor flyttas, genom vind,
markerosion eller på annat sätt. Om slutsatsen är att dioxin är så fast bundet till
markpartiklarna så att urlakning är ytterst osannolik så bör en åtgärd vidtas. Om
slutsatsen är att urlakning av dioxin från marken är högst sannolik bör andra åtgärder
vidtas, i stil med det förslag som lagts. De data som jag har sett och delvis refererat
till ovan tyder på att den första slutsatsen är mest trolig. En plausibel tolkning av data
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resulterar i att det som har kunnat urlakas under 70-80 år har försvunnit till havet,
resten är kovalent budet i markpartiklar, ”för all framtid”, förutsatt att inget
extraordinärt händer.
MÅLET
Har man rätt mål?
Målet med avhjälpandeåtgärderna är: ”att öarna skall kunna användas för
sommarboende, frilufts- och fritidsändamål och arbetsplats utan risk för negativa
effekter på hälsa och miljö. Dessutom ska läckage av föroreningar inte orsaka
negativa effekter på vattenlevande organismer. Alla åtgärder ska samplaneras så att
kostnadseffektiva alternativ väljs”.
Men, har man rätt mål? Som jag ser det måste väl staten övergripande ha ett mål
som fokuserar på att dioxinhalten i fisk i Bottenviken/ Bottenhavet minskar så att fisk
kan bli en nyttig föda för människor. (Om man har det målet innebär det implicit att
halterna minskar i andra vattenlevande organismer och i fiskätande fåglar och andra
djur). Målet borde därför inte bara omfatta Norrbyskär och besökare på öarna. Det
läggs inte fram några som helst bevis eller indicier på att besökare eller
sommarboende på öarna har påverkats av dioxin (eller tungmetaller i marken).
Har man då valt de mest kostnadseffektiva alternativen? Nej, det mest
kostnadseffektiva har inte diskuterats i rapporten (se nedan). I detta specifika fall
önskar jag att ”kostnadseffektivt” också kunde betyda att målet innefattar fortsatta
möjligheter att använda och öka öns attraktivitet som ett kulturhistoriskt viktigt och
intressant område. Målet bör uppnås utan att skapa andra miljö- eller kulturproblem.
RISKER på Norrbyskär
Bedömningar av risk
Riskbedömningen måste naturligtvis ta hänsyn till andra faktorer än halter av ett
ämne och ”giftighet”. Tid och rumsaspekter (tillgänglighet, kemisk form och bindning,
risk för spridning, anrikning i organismer högre upp i näringskedjorna, etc.) spelar roll.
Som konstaterats ovan var det ca 70- 80 år sedan bekämpningsmedlen, som
innehöll eller var utgångsmaterial för bildandet av dioxin, användes på
industriområdet. På f.d. sågverksområdet finns spår av dioxin allmänt
förekommande. Det ligger på olika djup i marken, men inte direkt på ytan.
Sannolikheten att barn som leker på området ex vis inom ”Lilla Norrbyskär” ska få i
sig jord i så stora mängder att det överskrider ”gränsvärden” för hälsan är
försvinnande liten. Enligt en rapport skulle barnet behöva äta ca 900 gram jord per år
för att nå upp till ”gränsvärdet” och riskera skadliga nivåer. Alla är nog överens om att
det inte kan ske i praktiken. Riskbedömningen säger då att den mängd dioxin barn
kan få i sig via oralt intag av jord visserligen är mycket liten men den adderar till den
mängd som man får i sig via födan och på eventuellt annat sätt. Sammantaget kan
då nivåerna bli oönskat höga. Det blir då ändå en risk. Det är naturligtvis korrekt att
det totala intaget ska bedömas, men samtidigt bör då beaktas vilken risk ett besök
per år på Lilla Norrbyskär betyder. I praktiken blir det mycket tveksamt om det kan
uppmätas. Om restriktioner att gräva i marken införs minskar riskerna. Om marken
täcks med matjord minskar risken ytterligare.
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I avhjälpandeåtgärderna föreslås att alla hus på Lilla Norrbyskär ska flyttas så att
marken kan saneras. Frågan blir då varför använda en sådan besvärlig, riskabel och
dyr procedur? Dioxin som finns i marken under husen torde utgöra en infinitisimal
risk. Vem ska gräva upp jord under husen för att äta eller sprida? Inte barnen som
besöker området i alla fall. Varför ska då husen flyttas? Hela bebyggelsen som utgör
Lilla Norrbyskär borde få stå kvar. Risken att husen skadas eller förstörs när de
flyttas är uppenbar. Det blir dyrt att bygga nya hus, och EU kommer nog inte att vara
med och betala en gång till.
Min bedömning är att hela området kan skyddas genom att man lägger på ett tunt
jordlager runt husen och på så sätt förstärker gräsmattan som ”skydd”. Om Umeå
Kommun är rädd för spridning via vind, grävande djur eller andra som ex. vis kör
fordon på marken torde det räcka med en övertäckning på de mest trafikerade och
mer ofta besökta platserna.
På samma sätt bör man betrakta Långgrundets västra strand. Mycket få människor
går eller vandrar längs stranden. Här är markförhållandena mycket mer komplicerade
som också framgår av samrådsunderlaget. En övertäckning av marken föreslås, men
den sker efter avverkningar och transporter med tunga fordon längs kustlinjen och
pråmkajerna. Detta kommer då att utgöra en risk. Varför inte göra en övertäckning
med jord på strategiska platser men låta så många björkar som möjligt stå kvar. Det
kan man göra tills det man har en plan på vad området skall användas till. Då kan
ytterligare åtgärder vidtas, som samtidigt skyddar mot kontakter med dioxin. Har vi
haft det så i 80 år kan vi troligen vänta tills Umeå kommun uttalat och beslutat sig för
en nyttjandeplan av det kulturhistoriska området. Frågetecken måste ställas kring
Naturvårdsverkets statiska och mycket dyra rekommendation på övertäckning med
60 cm jord. Alla träd ska avverkas. Är det inte möjligt och kanske mer produktivt att
fylla igen håligheter med icke förorenad jord och täcka strandkanter med ett betydligt
tunnare jordlager? Eftersom området där järnvägen tidigare var framdragen redan
avverkats en gång, vet vi att ny björkskog snabbt växer upp. Varför ska det området
nu återigen avverkas och täckas med upp till 60 cm jord? Vad vinner man på det,
man döljer järnvägsspåret? Ingen (utom kommunens lejda förundersökningsteam,)
har så vitt jag vet grävt inom området på de dryga 46 år som jag vistats på ön. Ett
förbud mot ytterligare grävning inom området borde räcka. När det gäller pråmfickor
skulle särskilda regler och förfaranden kunna iakttagas (se nedan).
Kostnadseffektiva alternativ när stor risk föreligger
Om man vetenskapligt och med hjälp av tidigare erfarenheter kan visa att hårt bundet
dioxin i marken sannolikt kommer att urlakas blir situationen en annan. Umeå
kommun och de anlitade experterna har utgått från detta scenario. Man föreslår en
kombination av urgrävning, avverkning och övertäckning. D.v.s. enda skillnaden mot
alternativet som skisserats ovan är att mycket mer muddermassor behövs. Den
andra skillnaden är kostnaderna. Mycket mer pengar behövs.
Eftersom målsättningen är att åtgärden skall utföras kostnadseffektivt så bör inga
åtgärder utföras förrän staten kan bevisa att det är högst sannolikt att dioxin kommer
att spridas från Norrbyskär till havet i framtiden. Det kan möjligen ske vid kraftig
höjning av havsytan (eller av andra för mig okända anledningar). Om det är farhågor
som måste tas in i beräkningarna bör vetenskapliga rapporter, praktiska försök eller
tidigare erfarenheter kunna presenteras som bevis på att åtgärderna är nödvändiga.
Om åtgärder måste vidtas på Långgrundets västra strand bör inga aktiviteter företas
innan att Umeå kommun har bestämt vilka intentioner som kommunen har för
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området ifråga. Det kan knappast bli kostnadseffektivt att staten först utför åtgärder
för dioxin och kommunen sedan kommer med ytterligare beslut om ytterligare
åtgärder för kulturmiljön, turismen och/eller naturmiljön.
STÖRNINGAR
Museet, Stiftelsen Mo Ångsåg
Museiverksamheten kommer utan tvekan att vara den som ”störs” allra mest av
åtgärdsprogrammet. Därför är det oroväckande att den som läser samrådsunderlaget
inte kan skapa sig eller få en klar bild över vad ”störningen” kommer att innebära. En
hänvisning finns till kommande Miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Om de
nuvarande verksamheterna vid museet, innefattande utställningarna, restaurangen
och även konst, konsthantverk och kulturaktiviteterna överhuvudtaget kan fortsätta
under saneringsperioden måste klarläggas. Det kan ifrågasättas. En ekonomisk
kompensation av okänd storlek nämndes vid mötet, men är det tillräckligt? Ett
museum och restaurang som måste stängas tidvis, eller tvingas att endast ta emot
ett begränsat antal besökare får en mycket svår ekonomisk situation. Vem vågar och
vill åta sig den verksamheten? Det är inte ett scenario som lockar en stiftelsestyrelse
där styrelseledamöterna personligen är ekonomiskt ansvariga för verksamheten.
Det finns åtskilliga frågor som kan ställas. Kan man lägga ett museum och en
restaurang i ”malpåse” i tre/fyra år och sedan återuppta verksamheten igen?
Troligtvis inte. Blir museet en attraktiv besökslokal när marken runt om byggnaden
grävts upp, även om grävningen inte sker under högsommaren? Om Lilla Norrbyskär
med lekplats och husmodeller försvinner torde barnfamiljer troligen välja någon
annan plats att besöka. Det är då inte givet att man väljer Norrbyskär. Det hela berör
således inte bara museet utan även färjan, och andra näringsidkare. Hur ska sådana
bortfall kompenseras? Några svar finns inte i samrådsunderlaget och det är därför
omöjligt att presentera en genomtänkt åsikt om riktigheten i åtgärder eller förslag till
procedurer.
Kulturhistoriskt riksintresse?
Bebyggelsen på Norrbyskär är av kulturhistoriskt riksintresse, och det bör noteras att
det gäller inte enbart bostadshusen. Endast en byggnad, kägelbanan, är K-märkt.
Det kulturhistoriska riksintresset avspeglar sig i det stora intresset för hur
sågverksmiljön planerats, gestaltats, fungerade och utvecklades och vad som gjorde
detta specifika samhälle unikt i sitt slag. Det är vad turisterna förundras mest över på
ön, inte fåglar, fiskar, båtkajer, eller en osynlig järnväg, även om det ingår i bilden.
Det viktiga i kulturmiljön avspeglas tydligt i den modell i museet som presenterar hela
miljön och verksamheterna. Mats Glans och hans medarbetare har gjort en stor och
omfattande kulturgärning när de gestaltade tidsandan, idéerna, industrin och
människornas villkor. Här finns möjligheter att jämföra med andra kända
(industri)utopier som ex vis Owens New Lanark. Som frivillig guide i museet vet jag
att det är denna gestaltning av industrin, byggnaderna, kajerna, pråmar, sjöfart,
andra verksamheter, d.v.s. hela kulturmiljöns utveckling som besökare imponeras
mest av. Det är det specifika på Norrbyskär, utopien, samhällsbygget,
industriutvecklingen, människornas gärningar, idéer och hantverksskicklighet som de
begrundar och kommenterar vid sina besök. En stor del av anledningen till att
Norrbyskär besöks av turister är den unika kulturmiljön. Om den inte funnits skulle
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troligen ön endast ha ett fåtal båtbesökare. Naturmiljön skulle sannolikt inte vara
någon speciell attraktion, den finns också på alla andra öar. Kulturmiljön, det som har
ett riksintresse och det som gör ”Skären som var världen”, har i samrådsrapporten
kommit i skymundan av miljöteknik, kemi och ekologi.
Kulturmiljön är, för att uttrycka det med ett talesätt ”mycket styvmoderligt behandlad”.
Detta medför att slutsatsen som dras i dokumentet; att avhjälpandeåtgärdena
”kommer att ha måttlig påverkan på kulturmiljön” måste betraktas som synnerligen
svagt underbyggd. Denna slutsats stärks ytterligare av presentationen av MKB:n. Här
finns mycket lite rubriker om påverkan på viktiga delar av kulturhistorien. Kulturmiljön
nämns en gång, i kontrast till Natura 2000 området som ligger klart utanför området
för åtgärderna men ändå hänvisas till, tre gånger. Fokus är uppenbart helt felinställt.
Hotet att kulturhistoriska värden går till spillo och förstörs för evigt har inte alls
beaktats än mindre analyserats eller beskrivits.
Naturmiljön, fel fokus
Naturmiljön på ön är inte på något sätt hotad, gråal, rönn och asp är vanliga/mycket
vanliga träd på ön. Få öar i Sverige, om någon, kan tävla med Norrbyskär vad gäller
mängd död ved. Öarna har mycket gott om rönn, stor föryngring av rönn, och en
skyddad rönnskog på Långgrundets södra del, strax utanför de berörda områdena,
där mängder av död ved finns. Öarna är kantade av al och död al. Asp är vanlig och
inte alls en hotad trädart. Att skogen på Stengrundet klassas som naturvärdesklass 3
med ”påtagligt naturvärde” förvånar mig. Jag ser den som en trivial, starkt
människopåverkad kustskog. Likaså är allén med Asp klassad som naturvärdesklass
3. Kommunen har föryngrat rönnalléerna och bör nog så småningom (på 20 års sikt)
förnya även allén med aspar, men det berör egentligen inte alls detta projekt. Det är
obegripligt varför man tar upp detta. Det Umeå kommun skulle koncentrera sig på i
detta sammanhang är en väl planerad skogsbruksplan som tar hänsyn till öarna som
kulturhistoria och turistmål. Umeå kommun skulle med ett aktivt skogsbruk, med rätt
fokus, kunna förbättra besöksmiljön och samtidigt tjäna pengar på att sköta skogen.
Det är anmärkningsvärt att en sådan tankegång inte verkar finnas för en ö som är en
av de viktigaste utgångspunkterna för svensk skogshistoria och sågverksindustri.
Eftersom det redan finns ett naturreservat, Örefjärden-Snöanskärgården, nära
Norrbyskär, där ett Natura 2000 område redan ingår, törs jag påpeka att det som
representerar ”Norrbyskärens naturmiljö” redan är starkt skyddad. Det bör stå klart
för alla att all naturmiljö på Norrbyskär är mycket kraftigt påverkad av människor och
delvis artificiell och inte ”skyddsvärd” från en allmängiltig ståndpunkt. Att då i MKB: n i
flera omgångar ta upp Natura 2000 områden, fåglar, enskilda träd och diskutera
skydd m.m. väcker förvåning. Naturmiljön och träden på öarna är inga problem. Mark
med skog med god tillväxt utgör möjligheter, inte problem.
Naturmiljön forts. Våtmark kan restaureras
Naturmiljön i de vattenområden som berörs har naturvärdesklass 3, mest på grund
av två rödlistade arter (Fyrling och Ävjebrodd). De finns inom våtmarksområdet
mellan Långgrundet och Blå/Stengrundet. Detta strandäng-/våtmarksområde
uppvisar en normal botanisk zonering och har betydelse för en mängd arter, inte bara
växter. Hela systemet måste beaktas, och det har poängterats och diskuterats på alla
möten. Det är inte unikt i kustlandskapet och skärgården, men ändå lokalt viktigt. Det
finns fler våtmarker på Norrbyskär, som inte är ”förorenade”.
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Resiliens diskuteras inte alls. Våtmarken är mindre än hundra år gammal, d.v.s.
relativt nybildad och fortfarande under utveckling. Min uppfattning är att den troligen
kan restaureras med ett bra resultat. Strandängen kommer att spontant återkomma
med höga naturvärden i en något annorlunda skepnad om ytterligare femtio år, om
förutsättningar ges. (Plantering av hotade arter är väl ett bra alternativ som föreslås.
Det finns fler). Vill man inte göra några åtgärder så är det mycket troligt att området
utvecklas till en sumpig, dyig vik, som delvis är syrefri. Den miljön kommer sannolikt
att avge svavelväte och metangas om ingenting görs. Öppnar man en
genomströmning av vatten via vägbanken mellan Långgrundet och Blågrundet blir
utvecklingen mycket annorlunda.
En plan för restaurering borde krävas, innan man får tillstånd att börjar gräva
någonstans. Restaureringskostnaden bör då räknas in som en post i saneringen.
FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER, kommentarer
Gräva eller inte gräva, det är frågan
Mycket talar för att insatserna i form av grävning i dioxinförorenad mark bör undvikas,
eller i alla fall starkt begränsas. Liknande problematik som den som finns i Sverige
med persistenta föroreningar i mark och sediment finns också i andra länder. I
Finland finns exempel där man som lösning på liknande problem undviker att gräva
eller röra om mark och sediment för att inte förändra den kemiska ”miljön”, och på så
sätt frigöra bundna partiklar. Man gör egentligen ingen aktiv åtgärd, utan skyddar
området från omrörning, grävning och liknande åtgärder. Ett alternativ är att i
lämpliga fall lägga på jord på vissa områden för att undvika luftspridning.
På lång sikt kan landhöjningen vara fördelaktig och en faktor som minskar riskerna.
På lång sikt är också förnafall och tillförsel av organiskt material från vissnande
vegetation fördelaktigt. (Det förutsatt att man inte hugger ned alla träd).
Samrådsrapporten tar inte upp och analyserar eller kritiserar den ”Finska modellen”.
En försiktig icke ”störande” metod som används i grannlandet och som arbetar med
naturen framstår som ett billigt och intressant alternativ.
I samrådsrapporten framförs inga alternativa lösningar till den föreslagna
kombinationen av urgrävning och övertäckning. Det är en svaghet att inte redovisa
alternativ. Kommunen lovar att detta ska komma i MKB:n, men det borde ha
redovisats i samrådsrapporten.
Det är oroväckande att rapporten inte diskuterar resultat från olika tillvägagångssätt
att åtgärda miljöföroreningar. Det borde vara ett självklart krav att en genomgång av
vetenskapliga studier och praktiska åtgärder som analyserar fördelar och svagheter
med olika metoder ligger till grund för valet av avhjälpandeåtgärder. En sådan analys
saknas här. Mer omfattande åtgärder än vad som kan motiveras med fakta bör
undvikas.
”Galvaniseringen” och tungmetaller
På området som benämns ”galvaniseringen” finns ”tungmetaller”. Den åtgärd som
kommunen föreslår bedömer jag vara bra och rimlig. Inom området växer idag björk.
Ett alternativ är att efter saneringen plantera sälg (Salix spp.). Inom släktet finns det
lämpliga arter som tidigare med gott resultat använts för sanering av
metallföroreningar (eftersom de effektivt kan ta upp tungmetaller utan att skadas
nämnvärt). De kan då också användas som en kontroll på saneringens resultat,
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genom att analysera innehåll i rötterna. (Det är troligtvis både billigare och enklare än
jordprovsanalyser).
Pråmvarvet, Polyaromatiska Kolväten (PAH)
Här finns föroreningar av PAH, som bör tas hand om enligt det förslag som läggs.
Jag skulle personligen föredra en annan fyllning än morän. Här borde kommunen i
stället, åtminstone närmare och på stranden, ha möjligheter att fylla med sand. På så
sätt kan man bidraga till att nyskapa en del av en sandstrand, som har nyttjats, och
kan nyttjas som badplats. Söder om området finns ytor och en sandstrand med fin
sand. En badplats är mycket ofta efterfrågad av besökare. En sandstrand skulle
kunna skapas samtidigt som området renas från föroreningar. En winn-winn
situation!?
FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER SOM BEHÖVS
Kulturhistoria, m.m.
Undertecknad är medveten om att ärenden måste ha ett fokus. Alltför många till
synes osammanhängande saker kommer ej att behandlas samtidigt i en domstol. Om
kommunen skulle besluta att man i samband med saneringen, också skulle utföra
arbeten som kräver vattendom, så kunde det beslutas i ett sammanhang. Om man
ex.vis skulle öppna vägbankarna och lägga in träbroar och/eller bygga upp
pråmfickor, eller vågbrytare eller göra andra miljöåtgärder i samma vattenmiljö som
saneringen sker i, så bör det ha stor betydelse.
Låt oss ta ett exempel på en kulturhistorisk insats. Ett besked om restaurering av
några pråmfickor skulle kunna betyda mycket för kulturmiljön. Samrådsunderlaget
ger inga garantier för bevarande av mer än en eller ett fåtal pråmficka(or). Men några
exempel skulle fungera som ett tydligt kulturminnesmärke. Det skulle öka insikten
och förståelsen för den hantverksskicklighet som fanns och krävdes för att få
sågverksindustrin på ön fungerade. En gestaltning av det skickliga hantverket att
bygga stenfyllda kajer i trä, som pråmfickorna och vågbrytarna är exempel på, skulle
utgöra ett unikt kulturhistoriskt arv. Restaurering av vågbrytare skulle kunna minska
den pågående erosionen. Urgrävda fungerande pråmfickor, skulle hälsas med glädje
av båtbesökare och husägare med båt. Några restaurerade pråmfickor skulle utgöra
ett välkommet alternativ till den planerade ogästvänliga en kilometer spikraka, helt
artificiella stenstrand som presenterats i rapporten som Långgrundets framtida västra
kustlinje. När det gäller ”strandpromenaden” är jag övertygad om att någon av de
landskapsarkitekter som är anställda på kommunen skulle kunna föreslå en betydligt
vackrare lösning än en rak grusgång vid en konstgjord stenstrand. Kommunens
Bygga, bo och miljöavdelning borde kunna visa en vilja att åstadkomma en mer
attraktiv lösning för rörligt friluftsliv, turister, motionärer, hundägare m.fl. när en
”promenad” ändå ska anläggas. Beslut av den typen som berör arbeten i och nära
havet måste prövas rättsligt. Varför inte samordna eventuella miljöförbättrande
åtgärder?
Naturhistoria, m.m.
Det finns andra åtgärder, som borde ha undersökts men som synbart lättvindigt
avfärdats. En naturfrämjande åtgärd som exempelvis att ta bort (en del av)
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vägbanken mellan Stuguskär och Långgrundet och installera en fungerande träbro
(det har funnits en bro tidigare) skulle göra vattenmiljön åtskilligt bättre
(genomströmning, syresättning). Bron behöver inte vara någon kopia av tidigare
broar, den kan vara en kortare träbro, för nutida behov. Besökare skulle ändå få en
inblick i och förnimmelse av den kulturmiljön som fanns med en bro mellan öarna. En
bro som främjar vattengenomströmning och samtidigt ger muddermassor skulle
möjligen förenkla och t.o.m. göra saneringsåtgärderna billigare. Hemska tankar, de
har inte beaktats, än mindre beräknats och kan därför inte presenteras som ett
alternativ.
Det finns även andra liknande alternativ, som inte approcherats av utredarna.
Urgrävningen av våtmarksområdet skulle kunna bli mindre negativt miljöpåverkande
genom att se hela f.d. sågviken som en resurs. Muddring av sågviken, så att små
båtar kunde ta sig in till museiområdet och till viken nedan vägen öster om
Herrgården skulle ge möjligheter, inte bara muddermassor. Det skulle skapa
förutsättningar för en mycket skyddad och efterfrågad småbåtshamn. Kombinerad
med en bro i ovan nämnda vägbank blir det en fantastisk miljöåtgärd.
En sammanhängande vattenförbindelse mellan Långgrundet och Stengrundet/
Blågrundet, i våtmarksområdet, kunde ha utretts och diskuterats. Det kan fungera
som ett alternativ och kompletterande möjlighet vid muddringen. Utgrävningen av
våtmarken skulle bli mindre och sand, sten och grus skulle vinnas från den befintliga
vägbanken. Det kan dessutom fungera som en åtgärd för att kunna restaurera
området. Den utgrävning som nu föreslås i området mellan öarna löser inte
långsiktigt problemen som finns i havsviken. En plan för restaurering, som behövs,
borde vara en självklarhet innan urgrävningar tillåts att påbörjas.
Den sandstrand som finns i viken på Stengrundet, vid pråmvarvet, skulle kunna
förbättras och användas som badstrand (se ovan). En bra badstrand saknas på
Norrbyskär.
Allt detta kräver en vilja att se nuvarande problem som utgångspunkt till framtida
möjligheter. Det kräver insatser både från kommunen och Naturvårdsverket. Allt
handlar också om ett gott samarbete mellan stat och kommun och att man utnyttjar
tillfället.
Rörligt friluftsliv och turism
De ovan skisserade förslagen leder alla till en fördyring av saneringsprojektet (t.ex.
för att få fram muddringsmassor). Samtidigt blir det en klar förbättring av vatten- och
våtmarksmiljöerna, och dessutom möjligheter till lösning av problem med båtplatser
och en framtida badplats. De senare är delar av de efterfrågade insatserna för
båtturism och rörligt friluftsliv. Som läsare av samrådsrapporten får jag jag intrycket
att alternativ och eller komplement till att ”skaffa fram rena jordmassor” inte ägnats
tillräcklig analys. Möjligheter att samtidigt vara en aktör som tar hänsyn till att ön är
ett turistmål ignoreras. Att finansiera fördyringar genom att formulera ett projekt som
kan utnyttja någon eller några av EU-s olika fonder (det finns ett flertal) borde
naturligtvis ha tagits med i bilden. Några sådana förslag till samverkan finns, (av
naturliga skäl?) inte med i samrådsunderlaget. Vad tycker Umeås Kultur och
Fritidsavdelning? Om en ö av kulturhistoriskt riksintresse även i fortsättningen, efter
en eventuell sanering, skall kunna locka besökare krävs mål, medel och åtgärder.
Stiftelsen Mo Ångsåg har inte de medel som krävs. Varför kan inte kommunen och
staten ta tillfället i akt och utnyttja möjligheterna i stället för att ha ett snävt och
inskränkt perspektiv?
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Dnr KS000752/2008
Styrelsen för Norrbyskärs Samfällighets avlämnar dessa synpunkter
på den tillståndspliktiga verksamheten i samband med saneringen av
de föroreningar som orsakats av Sågverksverksamheten.
Skrivelsen bygger på medlemmarnas synpunkter framförda vid en
extrastämma om Saneringsprojektet 20 januari, Möte med
projektledningen 20 april samt Samrådet 9 maj.
Samrådsmötet om Dioxinsaneringen hölls den 9 maj. Det var välrepresenterat av de som
ansvarar för genomförandet av saneringen: Miljö och hälsoskydd som representerar
Umeå kommun och företagen Envix och Ramböll som representerar de entreprenörer
som anlitats. Samfälligheten var väl representerad av medlemmar från olika
verksamheter och områden på Norrbyskär.
Vi tycker att kommunens Miljökontor har gjort ett bra arbete i sin kartläggning av de
föroreningar som tidigare verksamhet på Norrbyskär orsakat. Den information
samfälligheten fått vid olika tillfällen och som vi själva ibland har kallat till, har varit
informativ och gett utrymme för en dialog. Projektledningen har härvidlag varit
föredömlig.
Vår uppgift som Styrelse för Norrbyskärs Samfällighet är att vi ska sammanfatta de
synpunkter medlemmarna/fastighetsägarna har på de planer som nu utvecklas för
arbetet med att sanera föroreningar på vissa delar av Norrbyskär. Dessa synpunkter ska
vara insända till Umeå kommun senast den 31 maj,
Det vi skall luta vår bedömning mot är de förutsättningar följande analysrapporter
uttrycker:
*Tyréns Huvudstudie, Slutrapport 3 jan 2013, reviderad 9 april 2014;
*Avrapportering Norrbyskär, Miljöteknisk Markundersökning 2014/2015;
*Samrådsunderlag, miljöprövningar och dispenser inför sanering av Norrbyskär, 19 maj
2016
Dessa presenterar som utgångspunkter följande:
 Ö gruppen Norrbyskär ska kunna användas för sommarboende, frilufts- och
fritidsändamål samt arbetsplats.
 Läckage av föroreningar från Norrbyskär ska inte orsaka negativa effekter av
vattenlevande organismer i recepienten.
 Saneringsåtgärderna och områdets användning samplaneras så att
kostnadseffektiva alternativ väljs.
 OMRÅDETS NATURVÄRDEN OCH KULTURHISTORISKA VÄRDEN SKA BEVARAS I
SÅ HÖG GRAD SOM MÖJLIGT.
1

När samfällighets medlemmar tagit del av och förstått de resultat undersökningarna gett
och hur saneringsarbetet kan komma att utformas, har de visat stor oro för hur det
kommer att påverka de verksamheter som finns på Norrbyskär och de boendes
förhållanden. Därför är det viktigt att det arbete som ska genomföras lever upp till de
utgångspunkter som redovisats ovan.
För samfälligheten är förutsättningarna att en stor del av ägarna använder sina
fastigheter som huvudsakligt boende 5 månader under sommarhalvåret och en del
också under perioder av vinterhalvåret. Mycket av denna tid används till att underhålla
och utveckla fastigheterna bestående av boningshus, förråd och trädgårdar. Genom
detta arbete som nu pågått sedan 1970-talets första år har Norrbyskär idag blivit en
attraktiv destination för besök och en historiskt viktig plats för förståelsen av hur
sågverksarbetet bedrevs och utvecklades under första hälften av 1900-talet, en
betydelsefull period under Sveriges tidiga år detta sekel.
Det år två frågor som Samfälligheten särskilt tar ställning till.
1. Den ena är frågan om övertagande av ansvar för vägbanken och bron mellan
Långgrundet och Stengrundet.
2. Den andra frågan gäller förslaget att ett göra ett erosionsskydd längst
Långgrundskajen.
1. För vägbanken och bron har projektet 4 olika alternativ.
a) Vägbankar med en mellanliggande Ponton som man hyr och sedan återlämnar.
b) Vägbank med två större trummor som lämnas kvar
c) Vägbankar med en plåtbro som stöds av pålar.
d) Vägbank med träbro som lämnas om vi tar över den.
Man har ännu (vid samrådsmötet) inte tagit ställning till vilket alternativ som ska
genomföras. Inget av förslagen är kostnadsberäknat och man vet inte vilket som är mest
kostnadseffektivt.
För Samfälligheten är alternativet som vi ser det att ta över en träbro (alt d) . Kostnad
för en sådan kan bedömas utifrån de broar som Martinsons Såg AB säljer. En 9,6 m lång
och 4,5 m bred bro kostar 250 000 + moms samt frakt och montering.
Genomförandet är beroende av hur entreprenörerna väljer att utföra vägbanken och hur
vi kan samarbeta i planeringen av överlämnande och brokonstruktion.
Umeå kommun stöder idén att anlägga en broöverfart mellan öarna, men är bara
beredda att bidra till kostnaderna i förhållande till sitt andelstal som är 3. Det betyder
att kommunen bidrar i lika stor omfattning som tre fastighetsägare. En samverkan för
att söka externa medel bör inledas och kommunstyrelsen bör överväga att stärka de
resurser Mark- och exploatering bör få till sitt förfogande för denna utveckling av
Norrbyskär.
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2. I saneringsprojektet planeras ett erosionsskydd längs Långgrundet.
Det år svårt att bedöma och ge synpunkter på planen om detta pga. att den är ytterst
begränsat beskriven. Utformningen är svår att utläsa i handlingarna och lämnar stor
frihetsgrad till tolkning hur arbetet kommer att utföras och se ut när det är klart. Vi
upplever att det saknas tillräckliga undersökningar och beräkningar för att ge en klar
bild av hur Långgrundskajen - stranden kommer att utformas.
Vi utgår dock från den information vi har i dagsläget i vår bedömning av
erosionsskyddet. Det avses hindra erosion ut i vattnet från föroreningarna i
Brädgården. Åtgärderna innebär att man gräver bort stenkistor och pråmfickor längs
Långgrundskajen och omvandlar materialet i dessa genom att virket i kistorna flisas och
kistornas sten krossas. Materialet ska fyllas ut för att skapa en strandlinje som bildar
erosionsskydd. Långgrundskajens strandyta, som idag består av rundad moränsten,
timrade fasta kiststockar, den splint- och bakved som användes som utfyllnad av
ursprunglig strandlinje och samfällighetsmedlemmars förstärkningar genom åren,
liksom växtlighet i form av rönn och björk och asp, kommer möjligen att täckas av
sprängsten.
Samfälligheten ifrågasätter starkt behovet och rimligheten av denna åtgärd och har tre
skäl till denna uppfattning.:
Det första skälet till att vi vänder oss mot denna del av saneringsplanerna rör
kulturminnes och naturminnes aspekter.
I beskrivningarna av Norrbyskär, som nämnda utredningar och andra källor redovisar,
slås det fast att Sågverket tillsammans med dess efterbehandlings-och
utlastningssystem, var Europas största under dess mest aktiva period. Det är enligt
Samfälligheten helt fel att gräva och schakta bort en avgörande del av kajkonstruktionen
som innebar snabb lastning och lossning vilket med Långrundskajens pråmfickor och
högbanorna måste varit överlägset andra kajanläggningar.
Denna miljö, även om den delvis är under förfall ger en bild av hur Sågverket drevs och
vilket enormt arbete som lades ner för att omvandla en skärgårdsö till en industri byggd
som ett löpande band.
Ett erosionsskydd skulle omöjliggöra besökares möjlighet att kunna jämföra modellen
av Norrbyskär som finns i museet, med resterna av denna tillverknings och leverans
kedja som finns kvar längs Långgrunds-kajen. Bilden av brädgårdsverksamheten och
utlastningsarbetet och utsikten från de gamla pråmfickorna mot Truthällans branta
angöring för de fullriggade segelbåtar som var lastfartyg är också en upplevelse som ger
en bild av havsvikens intensiva verksamhet under sågverksepoken.
Det andra skälet rör de boendes behov av båtplatser.
Möjlighet till angöring och tilläggning med båtar längs Långgrundskajen är sedan Modo
sålde husen och den reguljära färjetrafiken upphörde, ett starkt behov för de boende
längs Långgrundsgatan. Nu finns Färjetrafik men den är begränsad under lågsäsong och
samfälligheten kan inte kontrollera denna. Färjeläget i Norrbyn är inte heller efter 2005
en del av samfällighetens ansvar. Det kan beroende på dessa omständigheter innebära
svårigheter för fastighetsägarna att komma till sin fastighet om det saknas möjlighet till
tilläggning med egen båt. Förrättningsmannen skrev 2005 (Protokoll Aktbilaga PR1 sid
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3, Dnr KLM 00-160): Vidare är förrättningsmannen av den åsikten att möjligheter till
angöring och/eller uppläggning av småbåtar på Norrbyskär vore rimligt allrahelst då
färjetrafiken föreslås, inte längre vara en angelägenhet för samfälligheten” .
De flesta boende längs Långgrundsgatan har flytbryggor anslutna till pråmfickorna där
de angör sina båtar. Hus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14/2, 15, 17, 19, 20 har en
eller flera båtar (beroende på hur många familjer som bor i varje hus). Att så många
använder båt för frakt av personer och varor är effektivt för de boende, särskilt om de
pendlar till sitt arbete. Detta avlastar också Färjan och Långgrundsgatan från
transporter under högsäsong då de gästande besökarna är flest. Även verksamheterna
som då har flest gäster gynnas av att de boende kan använda egna båtar och lämna plats
för besökare. Gatans bredd och form begränsar utrymmet för gående och fordon.
Förslaget att använda material från de gamla stenkistorna och pråmfickorna och flytta
strandlinjen 20 meter är inte acceptabelt ur detta perspektiv. I förrättningen 2003
angavs en plats för en gemensam båthamn för Samfälligheten i närheten av vägbanken
mellan Stuguskär och Långgrundet.. Där visades vattendjupet vara olämpligt för andra
båtar än mindre roddbåtar. Sedan användes platsen för avloppen från toaletterna på
färjeläget och ingen ny plats har avsatts för båthamn. De gamla pråmfickorna har
fungerat utmärkt och både utgjort angöringsplats för båtarna men också ett ställe där de
boende kunnat få direkt anknytning till vattnet för bad och rekreation. För de boende
längst gatan finns ett behov av att kunna ha sin båt enkelt tillgänglig för utflykter i
Norrbyskärs skärgård eller för resor till fastlandet. En viktigare aspekt av tillgången till
egen båt som är snabbt tillgänglig är att de boende kan behöva omedelbara transporter i
händelse av sjukdom eller olycksfall. Särskilt under lågsäsong när få vistas på
Norrbyskär och färjepersonal inte finns till hands.
Någon plan för hur båtplatser skall tillgodoses under och efter arbetet med
erosionsskyddet finns inte.
Det tredje skälet till att Samfälligheten ifrågasätter erosionsskyddet handlar om de risker
för erosion som utredningarna som genomförts visar. Inga tecken på utförsel av dioxin
har visats i de prover som tagits på vatten, sediment, fiskar och växter.
I Ferneruds förstudie bedöms erosion längs långgrundets brädgård ”inte vara en
spridningsväg av betydelse för partikelbundna dioxiner till omgivande vatten (Sten
Fernerud. Förstudie Norrbyskär 2010 s 66).
I Thyréns Huvudstudie fastställs: ” Spridning av föroreningar i omgivande vatten
bedöms vara relativt låg. Dioxinhalter i kött och fisk från området är lägre än Eus
gränsvärden och bedöms inte påverka människors hälsa. (Thyréns 2014
Sammanfattning s. 3)
Inte heller i sediment är dioxinhalterna höga utan i nivå med bakgrundshalter i
Östersjösediment (Thyréns 2014, s. 50)
Det är snarare saneringsåtgärder än föroreningssituationen som antas kunna påverka
naturvärdena negativt”.(Thyréns 2014 Sammanfattning s. 3)
”Beräkningarna visar att det är sågverksområdet som, trots att det är en betydligt
mindre yta än Långgrundets brädgård , i huvudsak, bidrar till spridning av dioxin till
recipienten” (Thyréns 2014 s. 14).
På Umeå kommuns hemsida anges att inga förhöjda halter finns i grundvattnet , aborre
har lägre halter än EU’s gränsvärden, inga föroreningar hittas i hallon som växer på
brädgården, bad kan ske utan hälsorisk.
4

Vår slutsats blir att de mätresultat som redovisas i gjorda utredningarna inte ger
underlag för behov av en så omfattande, kostsam och natur- och kulturpåverkande
insats som ett erosionsskydd längs Långgrundskajen innebär.

För Norrbyskärs samfällighet
Samfällighetens styrelse
gm
Jonas Höög Ordförande
Trastvägen 19 D
906 54 Umeå
0702585453
090135605
Jonas.hoog@trasten.se
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Samråd för miljöprövning 2018-08-31 – Diarienummer KS000752/2008 - Synpunkter på föreslagen
rivning av Långgrundskajen, Norrbyskär

Denna skrivelse sammanfattar synpunkter från boende, verksamma,
och övriga som värnar om Norrbyskärs unika miljö och kulturhistoriska
industriminnen
Bakgrund
Jag/vi är i grunden positiva till att väl avvägda saneringsåtgärder utförs på Norrbyskär enligt de
målsättningar som tidigare har kommunicerats som utgångspunkter i saneringsprojektet:






Ö-gruppen Norrbyskär ska kunna användas för sommarboende, frilufts- och fritidsändamål
samt arbetsplats.
Läckage av föroreningar från Norrbyskär ska inte orsaka negativa effekter av vattenlevande
organismer i recepienten.
Saneringsåtgärderna och områdets användning samplaneras så att kostnadseffektiva
alternativ väljs.

Områdets naturvärden och kulturhistoriska värden ska bevaras i så hög grad som
möjligt.

Trots att: Industrilämningarna på ön har klassats som kulturhistoriska lämningar av
Riksintresse, att inga konkreta evidens stödjer långtgående åtgärder innefattande rivning
av den skyddsvärda Långgrundskajen, och trots att utgångspunkterna för
saneringsprojektet tydligt formulerar att ” Områdets naturvärden och kulturhistoriska
värden ska bevaras i så hög grad som möjligt”; föreslås i liggande projektförslag att fyra
femtedelar av den skyddsvärda långgrundskajen skall rivas och ersättas med sprängsten
(bilaga 3, samrådsunderlaget).
Under samrådet 2016 inkom Styrelsen för Norrbyskärs Samfällighet med en utmärkt skrivelse
gällande de planerade åtgärderna för Långgrundskajen (Dnr KS000752/2008). Synpunkterna som
lämnas i refererad skrivelse (författad av dåvarande ordförande i Norrbyskärs
Samfällighetsordförande Jonas Höög) är i högsta grad aktuella även idag, och skall därför ses som
underlag även till aktuellt samråd. Höög sammanfattar bland annat följande: ”Inga tecken på

utförsel av dioxin har visats i de prover som tagits på vatten, sediment, fiskar och växter.
I Ferneruds förstudie bedöms erosion längs långgrundets brädgård ”inte vara en
spridningsväg av betydelse för partikelbundna dioxiner till omgivande vatten (Sten
Fernerud. Förstudie Norrbyskär 2010 s 66).
I Thyréns Huvudstudie fastställs: ” Spridning av föroreningar i omgivande vatten bedöms
vara relativt låg. Dioxinhalter i kött och fisk från området är lägre än Eus gränsvärden och
bedöms inte påverka människors hälsa. (Thyréns 2014 Sammanfattning s. 3)
Inte heller i sediment är dioxinhalterna höga utan i nivå med bakgrundshalter i
Östersjösediment (Thyréns 2014, s. 50)
Det är snarare saneringsåtgärder än föroreningssituationen som antas kunna påverka
naturvärdena negativt”.(Thyréns 2014 Sammanfattning s. 3)
”Beräkningarna visar att det är sågverksområdet som, trots att det är en betydligt mindre
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yta än Långgrundets brädgård , i huvudsak, bidrar till spridning av dioxin till recipienten”
(Thyréns 2014 s. 14).
På Umeå kommuns hemsida anges att inga förhöjda halter finns i grundvattnet , aborre
har lägre halter än EU’s gränsvärden, inga föroreningar hittas i hallon som växer på
brädgården, bad kan ske utan hälsorisk.
Vår slutsats blir att de mätresultat som redovisas i gjorda utredningarna inte ger underlag
för behov av en så omfattande, kostsam och natur- och kulturpåverkande insats som ett
erosionsskydd längs Långgrundskajen innebär.”.
Utifrån dessa evidensbaserade slutsatser är det svårbegripligt att projektet fortfarande har med
alternativet med rivning av långgrundskajen och sprängstenserosionsskydd längst Långgrundet i
projektbeskrivningen, då inget tyder på att ett sådant ”skydd” idag eller inom en överskådlig framtid
skulle ha en positiv inverkan på miljön. Däremot är det uppenbart att de stora ingreppen innebär
kraftigt negativa effekter för både miljö- och skyddsvärda kulturhistoriska lämningar i närtid om en
kajrivning skulle beviljas. Ett förtydligande: Med denna skrivelse motsätter sig jag/vi oss inte
övertäckningen av förorenade massorna på den gamla brädgården på Långgrundet, bara de mycket
långtgående och vagt motiverade ingreppen på kajen.
Vidare kan finansieringsmetoden och styrningen av saneringsprojektet, och därmed
förutsättningarna som saneringsprojektet verkar under starkt ifrågasättas. Enligt uppgift från
projektledaren Jonas Fagerman tillåts man p.g.a. tillgänglig finansieringsform inte utföra mer
kortvariga skydd än skydd som vara i storleksordning >100 år utan underhåll, då finansieringsformen
bara ger medel för ”permanenta lösningar”. Vidare, berättar Fagerman att projektet bara kan hoppas
på medel från naturvårdsverket (som är huvudsaklig finansiär) för åtgärder som har uteslutande med
sanering att göra, och att inga merkostnader kan accepteras för att befintliga kulturhistoriska värden
skall vårdas/bevaras. Projektets ekonomiska förutsättningar och styrningen till ”permanenta
åtgärder” gör därför projektet direkt olämpligt att hantera historiska och skyddsvärda
träkonstruktioner som av sin natur har en begränsad livslängd. Finansieringsformen tvingar alltså
fram ett bisarrt ställningstagande angående Långgrundskajen där projektgruppen framför i huvudsak
två alternativ som möjliga:
1. Totalförstörelse av upp till 4/5-delar av kajen och att ersätta kajen med
sprängsten
2. Ingen åtgärd av kajen och inga erosionsskydd
Sammanfattningsvis så omöjliggör finansieringsformen de nödvändiga avväganden som krävs för att
värna om kulturhistoriska värden, och utfallet av projektet blir därför inte förenligt med en av
målsättningarna och utgångspunkterna för projektet, att ”Områdets naturvärden och
kulturhistoriska värden ska bevaras i så hög grad som möjligt ”.
Inser man inte det orimliga/olämpliga i att låta en finansiär med enbart ett starkt miljömässigt
intresse (få bort föroreningarna) helt styra ett projekt med både miljömässiga och kulturhistoriska
värden, som i praktiken omöjliggör kulturvård som i fallet med Långgrundskajen, finns det dessutom
ett antal brister/otydligheter i åtgärdsförslagen och samrådsunderlaget.

Syfte med skrivelsen
Syftet med föreliggande skrivelse är att aktualisera skrivelsen från Höög 2016, som sammanfattar
att saneringsprojektet inte har några evidens för att en kajrivning och ett nytt erosionsskydd krävs.
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Höögs skrivelse är fortfarande relevant då projektet fortfarande inte värnar i tillräcklig
utsträckning om de skyddsvärda kajerna.
Syftet med föreliggande skrivelse är också att yrka på att projektet inte ska få göra någon åverkan
på befintliga kajstrukturer längst långgrundsgatan, då projektet varken har en lämplig styrning
eller ekonomiska förutsättningar för att kunna värna/vårda viktiga kulturintressen.
Syftet med denna skrivelse är också lyfta fram att felaktigheter och vilseledande information har
använts i samrådsunderlaget (20180620). Denna skrivelsen lyfter fram några av dessa brister
genom att bla. hänvisa till aktuellt samrådsunderlag (20180620).

Synpunkter och yrkanden
Olämplig/enspårig styrning av projektet
Som nämns i bakgrunden kan förutsättningarna som saneringsprojektet verkar under starkt
ifrågasättas. Enligt uppgift från projektledaren Jonas Fagerman tillåts man p.g.a. tillgänglig
finansieringsform inte utföra mer kortvariga skydd än skydd som vara i storleksordning >100 år utan
underhåll, då finansieringsformen bara ger medel för ”permanenta lösningar”. Vidare, berättar
Fagerman att projektet bara kan hoppas på medel från naturvårdsverket (som är huvudsaklig
finansiär) för åtgärder som har uteslutande med sanering att göra, och att i princip inga
merkostnader kan accepteras för att befintliga kulturhistoriska värden skall vårdas/bevaras.
Projektets ekonomiska förutsättningar och styrningen till ”permanenta åtgärder” gör därför projektet
direkt olämpligt att hantera historiska och skyddsvärda träkonstruktioner som av sin natur har en
begränsad livslängd.
Sammanfattningsvis så omöjliggör finansieringsformen de nödvändiga avväganden som krävs för att
värna om kulturhistoriska värden, och utfallet av projektet blir därför inte förenligt med en av de
viktiga målsättningarna och utgångspunkterna för projektet, att ”Områdets naturvärden och
kulturhistoriska värden ska bevaras i så hög grad som möjligt ”. Därför yrkar jag/vi på att projektet
inte skall få göra någon åverkan på befintliga kajstrukturer längst långgrundsgatan, då projektet
varken har en lämplig styrning eller ekonomiska förutsättningar för att kunna värna viktiga och
oersättliga kulturhistoriska byggnadsverk som långgrundskajen.

Felaktigt använda kartor ger en missvisande bild av föroreningarnas utbredning
Figur 5 beskriver enligt samrådsunderlaget ”Lokalisering och föroreningsklassning. Röda rutor
illustrerar en föroreningssituation där avhjälpandesåtgärder är motiverat…”. Underlaget ger en
felaktig bild av att även de yttre stenkistorna och kajen skulle vara kontaminerad, när i självaverket
provtagningen är gjord innanför (på land bakom) synlig och skyddsvärd kajkonstruktion. Det finns
ingen evidens som tyder på att den skyddsvärda kajen är kontaminerad.
Denna typ av missledande information i ett samrådsunderlag gällande så stora kulturhistoriska och
miljömässiga värden är oacceptabel.
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Figur 5 från samrådsunderlag

Påstådd erosion på områden bakom befintlig kajstruktur samt missvisande fotografi
och beskrivning av kajlämningar
Figur 2 visar ett fotografi från 10:an kaj, taget i sydlig riktning. Denna bild framställs som
representativ för Kajen. Denna Kajsektion är dock den enda i hela Långgrundskajens längd som har
avlägsnats maskinellt (för flera årtionden sedan). Först i syfte att kunna få i land fordon och materiel
till ön, från stranden vid 10:ans kaj via vägen upp till långgrundsgatan. Senare, runt år 2000, grävdes
ytterligare strukturer bort då en ny vattenförsörjning grävdes in till ön. Positionen som avbildas i
Figur 2 representerar alltså på inte sätt hur kajen ser ut, hur den har hållit och håller över tid, eller
hur mycket av kajens konstruktion och struktur som finns kvar.
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Figur 2 från samrådsunderlag
I kontrast till vad Figur 2 i samrådstexten ger sken av, och i kontrast till vad som står beskrivet i
tillhörande figurtext - ”Bitvis finns brygg/ kajstrukturer kvar” - så är kajkonstruktionen
sammanhängande längst hela Långgrundsgatans utsträckning under vattenlinjen, med undantag vid
10:ans kaj – platsen där fotografiet i figur 2 har tagits. Skicket på kajen från vattenlinjen och upp är
sämre, men kajen är givetvis inte mindre värd för det! Flygfotot nedan visar en mer komplett hur
mycket av kajstrukturerna som finns kvar. Denna bild kompletterar samrådsunderlagets Figur 11,
som ger bra bild av delar av kajlämningarna.

Flygfoto från Eniro. X i flygfotot visar var fotot i samrådsunderlaget figur 2 är taget, samt hur stor del
av kajstrukturen som är helt eller delvis intakt både över och under vattenlinjen.

Orealistiskt framtidsscenarion ligger till grund för förslaget av erosionsskydd.
Åtgärdsförslagen som saneringsprojektet lägger fram är baserade på mycket grova antaganden om
vart strandlinjen i värsta fall kan komma att vara belägen om 100 år om inga åtgärder görs. I dessa
scenarios likställer man enligt projektledare Jonas Fagerman erosionsläget för långgrundskajen med
den mer betydligt mer väderutsatta Stuguskärskajen. Denna jämförelse är mycket osäker, då ingen
informations finns om vilka utfyllnadsmassor som användes längst Stuguskärskajen, hur stora
skillnader som finns i istryck, vilka effekter som olika flödesriktningar eller vattendjup har, i vilken
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utsträckning vegetationen har haft möjlighet att binda utfyllnadsmassorna längst långgrundkajen i
jämförelse med Husskärskajen, m.m..
Vidare finns det tydliga exempel på att rivningen av långgrundskajen inte är behovsprövad på ett
ansvarsfullt sätt. Urklippet från samrådsunderlaget bilaga 3 (nedan) visar var liggande förslag tycker
att erosionsskydd är motiverat (Röda rutor och linjer). Projektet föreslår alltså enligt denna bilaga att
riva bort även de skyddsvärda kajerna och bygga erosionsskydd längst sträckan inringad i gult i
figuren.
Hur är denna sträcka utsatt för erosion?!
Från ett helhetsperspektiv är åtgärdsförslaget visat i urklippet nedan symtomatisk för liggande
projektförslag – Projektet väljer att rekommendera en bortrivning av en skyddsvärd 120 år gammal
och enorm träkonstruktion, och att bygga kostsamma och miljöförfulande erosionsskydd, t.o.m. där
det bortom varje rimligt tvivel är helt meningslöst att bygga erosionsskydd, och där all risk för
betydande erosion är fullkomligt osannolik även utan erosionsskyddande åtgärder.

Urklipp ur samrådsunderlag bilaga 3, med inritad ring för var helt meningslösa och kulturförstörande
åtgärder är planerade.
Det bör också poängteras att just långgrundskajen är den kaj på Norrbyskär som är både störst och
mest tillgänglig för boende och turister att nyttja/beskåda, som nyttjas för flest båtplatser (se
underlag från Höög 2016), rekreation och bad. Den unika miljön kajerna utgör tillför ett stort för att
inte säga avgörande mervärde för beök och vistelse längst stranden/kajen.

Kajen bidrar starkt till att sätta en unik prägel på hela Norrbyskärs skärgård.
Återstoden av alla kaj- och virkesdelar utgör ett stort kulturhistoriskt värde. Inte bara för att de
skapar en helt unik miljö längst hela Långgrundets västra stand, utan också p.g.a. att löst sittande
timmer, plank och brädbitar från återstoden av kajen ovan vattenlinjen släpper i sakta mak, för att
lämna vackert åldrat virke och bearbetade timmerstockar på mer eller mindre alla öar i Norrbyskärs
skärgård. Därmed är Långgrundskajens inte bara en viktig del av en kulturhistorisk lämning av
Riksintresse, utan kajen bidrar också stort till att sätta särprägel från Norrbyskärs sågverksepok på
hela Norrbyskärs skärgård. Skulle stora delar av kajen rivas försvinner denna särprägel på relativt kort
tid.
Kajens/industrilämningens roll för särprägeln på hela Norrbyskärs skärgård, samt att lämningarna
enl. bedömningar anses utgöra en del av ett riksintresse, gör att man kan ifrågasätta om samrådet
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kommunicerat ut projektplanerna i tillräcklig vid utsträckning till alla de som berörs av den
långtgående förstörelse som åtgärdsförslaget presenterar - där en kulturskatt i huvudsak skall
destrueras och ersättas med sprängsten, utifrån mycket svaga grunder.

Ingen kvalificerad utredning är gjord om befintliga kajlämningar och strukturer är
tillräckliga med eller utan förstärkningar
Den evidens som finns (Se sammanfattningen gjord av Höök 2016, inklistrad i bakgrunden i
föreliggande dokument) tyder på att befintliga kajstrukturer har varit fullt tillräckliga som
erosionsskydd. Enligt beskrivningar längre upp i detta dokument, är kajen dessutom praktiskt taget
intakt och i gott skick under vattenlinjen. Kapar man exempelvis en stock eller en planka från under
vattenlinjen, så är dessa kärnfriska, även efter över 100 år i vattnet. Det finns heller inget som talar
för att konstruktionen (stenkistorna och timringen) under vattenlinjen skall kollapsa/erodera bort
inom överskådlig framtid. Detta innebär att en betydande erosion av bakomliggande massor inte
heller är sannolikt inom överskådlig framtid. Att vågbrytarnas timmerramverk och stenkistor
fortfarande är intakta i deras mer utsatta läge (figur 3 i samrådsunderlaget visar delarna ovan
vattenlinjen) är talande vad gäller lämningarnas tid- och väderbeständighet. Den ursprungliga kajen
och dess stenkistor utgör alltså redan idag ett mycket effektivt och tidsbeständigt erosionsskydd,
med ett enormt kulturhistoriskt värde! Det finns för många okända och outredda faktorer för att dra
slutsatser kring långgrundskajens tids/väderbeständighet utifrån vad som tidigare har hänt med den
oskyddade och väderutsatta husskärskajen med bakomliggande massor.
Om projektet efter att ha kompletterat sina utredningar gör det troligt att befintlig långgrundskaj
inte utgör ett tillräckligt erosionsskydd, bör projektet skaffa en kompletterande eller ny finansiering
som möjliggör för projektet att värna kulturvärden och till exempel utreda och genomföra alternativ
som exempelvis kan förstärka befintlig kajstruktur och stenkistor, vågbrytare, eller hur man kan
bygga kompletterande skydd exempelvis bakom den skyddsvärda kajen (påla bakom eller i befintlig
konstruktion, lägga kompletterande naturstenar i/på befintliga stenkistor, montera erosionsskärmar
(spont) eller nät bakom befintlig konstruktion, eller liknande. Först när frågor om eventuellt lämpliga
alternativa metoder för kompletterande erosionsskydd är klarlagda, kan beslut tas om kajen.
Om kajen och delar av de lågkontaminerade massorna bakom kajen eroderar ut i vattnet under de
kommande 100 åren. Kommer det ens medföra problematiska koncentrationer i miljön? Hur har
detta i så fall utvärderats/beräknats och utifrån vilka antaganden?

Sammanfattningsvis
Det skulle vara djupt beklagligt om en så kulturhistoriskt viktig och unik konstruktion som
Långgrundskajen rivs bort ”i saneringens och miljöns namn”, utifrån följande:





Evidensen stödjer att ett nollalternativ (utan rivning och destruktion av kaj) är det bästa
både för miljön och kulturhistoriska värden på både på kort och medellång sikt.
Finansieringsmodellen som saneringsprojektet har att förhålla sig till utgör förutsättningar
för saneringsprojektet som är direkt olämpliga för att projektet skall kunna värna om
kulturvärden, både med hänsyn tagen till befintliga och kommande generationer på ett
ansvarsfullt sätt.
Om en förstärkning av befintligt erosionsskydd behövs, måste noggrannare utredningar
göras kring troliga långsiktiga effekter längst hela Långgrundskajens sträckning, där ett
eventuellt val av erosionsskyddsmetod och genomförandet behovsprövas för varje
position, och ställs i proportion till den skada man gör på kulturvärden, förutsättningar för
boende, och turistnäring/verksamhetsutövare. Samt att alternativa lösningar för att
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bevara kajen och stärka erosionsskyddet samtidigt som att kajen bevaras (eller åtminstone
inte totalförstörs) behöver tas fram.
Om man utifrån dagens grunder skulle besluta att riva långgrundskajen i den sträckning som
föreslås i liggande förslag, utan tillräcklig hänsyn till inkomna synpunkter både från
föregående och aktuellt samråd, kan rivningshändelsen närmast beskrivas som ett allvarligt
övergrepp på Svensk och Norrländsk kulturhistoria och skärgårdsmiljö!

Umeå 2018-08-31
Namn på de fastighetsägare, boende och verksamma som stödjer denna skrivelse finns i separat
dokument ”Underskrifter, samrådsskrivelser 20180831.pdf”.

Dokument sammanställt av
Henrik Hagman
Tel: 0709-47 57 43
Email: n.henrik.hagman@gmail.com
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Denna skrivelse sammanfattar synpunkter från boende, verksamma,
och övriga som värnar om Norrbyskärs unika miljö, vattenkvalitet och
kulturhistoria
Bakgrund
Figur 1 visar ett översikts foto över Norrbyskär. De i flera fall närliggande öarna i skärgården har sin
huvudsakliga utsträckning i nord-sydlig riktning. De ofta sydliga vindarna ser normalt till att vattnet
blandas om och att friskt havsvatten flyter mellan öarna. I och med att vägbankar ersatte broarna
mellan Stuguskär och Långgrundet (någon gång innan 70-talet?), samt mellan Långgrundet och
Stengrundet-Blågrundet, försämrades vattencirkulationen avsevärt och vattenkvaliteten har blivit
mycket dålig norr om vägbankarna. Det före detta sundet mellan Långgrundet och Stengrundet har
drabbats värst.

Figur 1. Översiktfoto på Norrbyskärs skärgård och Norrbyn, en förstoring av sektion 1a visas i Figur 2.

1

Samråd för miljöprövning – Diarienummer KS000752/2008 – Täktområde mellan Långgrundet och
Stengrundet
Den försämrade cirkulationen gör att vattenmiljön och landskapsbilden har försämrats till nackdel för
både lägerverksamhet/lägerbarn, från ett kulturhistoriskt perspektiv, samt för boende och stugägare.
Man kan exempelvis inte bada i vattnet mellan Långgrundet och Stengrundet utan att börja lukta dy
och få parasitbett.
Att massorna som skall användas för övertäckning av föroreningarna tas från sundet/viken mellan
Långgrundet-Stengrundet utgör en utomordentlig och unik chans att återfå flödet mellan öarna till
fördel för både det kulturhistoriska värdet, turister, lägerbarn och stugägare/boende.
Enligt bilaga 5 och 6 i samrådsunderlaget framgår att liggande förslag är att gräva en 5 m djup grop,
med begränsad utbredning, mellan Långgrundet och Stengrundet. Denna täktutbredning skulle på
intet sätt förbättrar vattencirkulation, återställa sundets ursprungliga utseende, miljön eller
vattenkvalitet.

Syfte med föreliggande skrivning
Med denna skrivelse vill vi föreslå en ny grundare täkt med större utbredning, utformad så att den
återskapar de förutsättningar för god vattenscirkulation mellan långgrundet och stengrundet som
förstördes iom byggnationen av vägbanken. Förändringen av täktens utbredning skulle innebär
betydliga förbättringar för värdshus, lägerverksamhet/barn, fastighetsägare och boende på ön. Ett
förslag på den nya flödesförbättrande täktutbredningen ges nedan.
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Förslag till utökat täktområde för att återställa sundet och dess
vattenkvalité
Figur 2, vänster, visar ett flygfoto av sundet mellan Långgrundet och Stengrundet som har drabbats
värst av den försämrade vattencirkulation och igenväxt (förstoring av sektion 1a i Figur 1). Figur 2,
höger, visar samma område, men med utgrävning enl. liggande förslag (enl samrådsunderlag) i
markerat i rött, och de områden som enligt föreliggande förslag också borde ingå i täktområdet i
blått. Grävs både blått och rött område ut, till ett djup som resulterar i en volym motsvarande ”den
röda 5 metersgropen” skapas förutsättningar för en bra vattencirkulation och god vattenkvalitet för
ett friskt och levande sund. Huvudsaken med utgrävningens utbredning, är att den sker i hela det
smala sundets längd, för att ge en tillräcklig genomströmning och möjliggör för ett öppnande av
vägbanken (förslag markerat 3c i Figur 2 nedan).

Figur 2. Vänster; visar ett flygfoto av sundet mellan Långgrundet och Stengrundet som har drabbats värst av försämrad
vattencirkulation och igenväxt (förstoring av sektion 1a i Figur 1). Höger; visar täkt enl. liggande förslag markerat med rött
(nr2), och de områden som enligt föreliggande förslag också borde ingå i täktområdet i blått (3a, 3b, 3c).

Den sydligaste sektionen av den kompletterande utgrävningen (3c) i Figur 2, höger, visar var befintlig
vägbank mellan Långgrundet och Stengrundet/Blågrundet lämpligen skulle kunna grävas av efter att
övrig täkt har avslutats, för att sedan ersättas med en mindre bro som tillåter sydvinden och ytvatten
(enl. beskrivning i bakgrunden) att passera vägbanken och skapa en god vattencirkulation och
vattenkvalitet i ett i övrigt återställt sund. Lämpligen skulle även en kortare sektion av vägbanken
mellan Stuguskär och Långgrundet också ersättas med en brosektion för att hålla viken öster om
Norrbyskärs värdshuset levande.
Avgrävningen av befintliga vägbankar och byggnationen av mindre broar ligger givetvis lite utanför
det regelrätta saneringsprojektets ramar, men kan förslagsvis ses som inslag i de
kompensationsåtgärder som är rimliga med bakgrund av de omfattande och långvariga störningar
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och förfulningar av miljön saneringsåtgärderna kommer att drabba boende och verksamma på ön
med.

Umeå 2018-07-31
Namn på de fastighetsägare, boende och verksamma som stödjer denna skrivelse finns i separat
dokument ”Underskrifter, samrådsskrivelser 20180831.pdf”.
Synpunkter och förslag sammanställda av:
Henrik Hagman
Tel. 0709 47 57 43
n.henrik.hagman@gmail.com
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Följande Personer stödjer och skriver under båda skrivelserna samt Underlaget som skickades in av
styrelsen förra samrådet (detta bifogas även):
”Samråd för miljöprövning 2018-08-31 – Diarienummer KS000752/2008 - Synpunkter på föreslagen
rivning av Långgrundskajen, Norrbyskär”
”Samråd för miljöprövning – Diarienummer KS000752/2008 - Täktområde mellan Långgrundet och
Stengrundet”.
Fastighetsägare, Norrbyskär
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Birgitta Bäckström, Hus 4:124
Arne Andersson, Hus
Isak och Sandra Finér, Hus 21
Maria Nordlund, Hus 17
Lars Olofsson, Hus 12
Hans Skoglund, Hus 2
Anna Persson, Norrbyn 4:129(
Anders Lövgren, Hus 49
Marie & Magnus Burstedt, Hus 22,
Margareta och Jonas Höög, Hus 13
Björn Nordstedt, Hus 4:047
Anna Hardell, Hus 14 ½
Rune, Martin, Sara, Gustav Nord & Fredrik Lundkvist Hus 11
Berit Markevärn, Hus 15

Boende, Norrbyskär
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Bill Pettersson
Gertrud Hagman
Johan Hagman
Ada Persson
Julia Persson
Lennart Nilsson
Rickard Höög
Axel Hardell
Matte Hardell
Gustav Hardell
Carl Hardell
Hugo Hardell
Lars Markevärn
Lisa Markevärn
Linus Markevärn
Viktor Markevärn
Vera Markevärn

Fastighetsägare, Norrbyskärs skärgård
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Henrik Hagman, Styrelseledamot KFUM Umeå
Ulrika Magnusson
Mikal Björkström
Ann-Christin Rudolfsson
Bengt Rudolfsson
Elizabeth Sundin Thysell
Ulf Söderlund

Engagerade på KFUM Norrbyskär
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Fredrik Hörnsten, Ordförande KFUM Norrbyskärs sektionsstyrelse
Helene Lewandowska, Styrelseledamot KFUM Umeå
Pernilla Holmberg, Lägeransvarig
Mattias Lundsten, Lägeransvarig
Nora Bygdell Malmstig
Ellen Söderberg
Johan Ottander
Lina Hedlund
Sten Ivarsson
Malou Andersson
Per Nilsson
Pernilla Nylén
Clara Rantantalo
Rebecka Niklasson
Alva Lindström
Ronja Halling
Björn Halling
Lisa Rantantalo
Eva Lindström
Jesper Rännar
Olof Appelblad
Tomas Rosengren
Lisa Ainek Enmark
Sofia Holst
Emily England
Magdalena Ivarsson
Tanja Lewandowska
Marja Lindström
Elin Ingvarsson
Malin Berglund
Marie Malmberg
Oskar Bäckström
Marcus Tjernström
Klara Svedman
Emma Johansson
Victor Öberg

Elin Thysell, Norrbyskärs herrgård
Synpunkter på tillståndsansökan enligt miljöbalken Norrbyskärs herrgårds synpunkter avseende
”Samrådsunderlag miljöprövningar och dispenser inför avhjälpandeåtgärder på Norrbyskär” dnr
KS000752/2008
Bakgrund Norrbyskärs herrgård:
Norrbyskärs herrgård utgörs av den gamla förvaltarbostaden, annexet stallängan samt det
skyddsvärda byggnadsminnet kägelbanan. Här erbjuds övernattningsmöjligheter vid gästhemmet
samt restaurang med möjligheter till bröllop, konferens och gruppbokningar. Verksamhetens unika
lokalisering och mycket speciella historia bidrar till att göra Norrbyskär till ett självklart turistmål i
den västerbottniska skärgården.
Synpunkter:
Som en av flera verksamhetsutövare vill Norrbyskärs herrgård framföra en oro över hur planerade
sanerings- och avhjälpandeåtgärder kommer att påverka den unika kulturmiljön samt utsikterna att
under sanerings- och efterföljande period bedriva näringsverksamhet på Norrbyskär.
Norrbyskärs herrgård befinner sig inte på ett av de utsatta saneringsområdena men kommer indirekt
påverkas stort av saneringen då turistnäringen är den huvudsakliga inkomstkällan. Det framgår i
samrådshandlingarna att ”Under projekttiden kan dock arbetena medföra en begränsning av
tillgängligheten och läsbarheten” Det är ej på ett tydligt sätt beskrivet i de samrådshandlingar
verksamheten tagit del av hur detta ska omhändertas för att säkerställa verksamheternas
överlevnad.
Flera viktiga instanser har identifierat Norrbyskär som en skyddsvärd miljö, och utvecklingen av
turismen är angelägen då skären är en av regionens främsta besöksmål. För att gå vidare med
utvecklingsarbetet på Norrbyskär krävs en omfattande plan, där åtaganden av flertalet aktörer
kommer vara central för att säkra öns framtid för kommande generationer.
Vi vill genom detta inlämnande understryka att vi stödjer de synpunkter som Stiftelsen Mo Ångsåg
inlämnat i ärendet och samtidigt betona att de åtgärder som kommer vidtas kan komma att få stora
åverkan på den världsunika kulturmiljö samt turistnäring som under sommarmånaderna präglar ön.
Vi önskar att dessa synpunkter tas i beaktande och förtydligas i det fortsatta planeringsarbetet
rörande saneringen på Norrbyskär.
Namn
Elin Thysell
Mejladress
elin.thysell@norrbyskarsherrgard.se
Jag är
förening/organisation/verksamhetsutövare på Norrbyskär

Lillskärs Båthamnförening
Synpunkter på tillståndsansökan enligt miljöbalken Hej!
Många av medlemmarna i Lillskärs båthamnsförening är beroende av sina båtplatser i "kanalen" på
Norrbyskär. Vi från föreningen vill därför trycka på för att stödja deras sak.
Vi tycker att man i stället för att riva kajerna hellre bör sträva efter en förstärkning och renovering av
den befintliga kajen så att det blir möjligt att promenera längs den och även för besökare av ön att
lägga till med båt där. (Kan ett spontat erosionsskydd innanför kajen vara ett alternativ?)
Att öppna vägbanken och ersätta den med en bro känns som en positiv åtgärd för båtlivet.
Även tanken att utöka det planerade täckområdet mellan Långgrundet och Stengrund kunde ge en
positiv effekt för oss båtägare.

Lillskärs båthamnsförening
gnm Ulf Söderlund, Sekreterare
070-3154114
Namn
Ulf Söderlund
Mejladress
ulfsoderlund@hotmail.com
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KS000752/2008
Stiftelsen Mo Ångsåg/Norrbyskärs Museum avlämnar dessa synpunkter utifrån det
underlag som Umeå kommun tagit fram gällande dioxinsanering på Norrbyskär.
Bakgrund Stiftelsen Mo Ångsåg, Norrbyskärs Museum
Stiftelsens ändamål är att förvalta mark, byggnader och kapital som Mo och Domsjö
AB samt Riksantikvarieämbetet ställt till stiftelsens förfogande för gamla maskinhusets
bevarande.
Vi bedriver även annan verksamhet utifrån samma riksintresse, att bevara
maskinhuset och i lämpliga former sprida sågverksepokens industriella, kulturella och
sociala historia till allmänheten, detta genom turism, barnverksamhet restaurang och
kulturella arrangemang.
Norrbyskärs Museum ger besökaren en möjlighet till en upplevelse och kunskap om
ett sågverkssamhälle som arbetsplats samt dess kulturella, sociala och politiska
förhållanden. Ett kulturarv med ett historiskt värde för familjer, turister, föreningar
och som stärker besöksnäringen i hela regionen.
När vi tagit del av underlaget och sett hur saneringsarbetet kan komma att utformas,
känner vi stor oro för hur det kommer att påverka vår verksamhet.
Vi har två perspektiv som vi särskilt tar ställning till:
1. Bevarandet och återställning av den kulturhistoriska miljön på Norrbyskär och
Sågverksområdet.
2. Kompensation eller förlustgaranti för verksamheternas överlevnad
Kulturmiljö
Norrbyskär har kommit att bli en attraktiv destination för besök och en historiskt viktig
plats för förståelsen av hur sågverksarbetet bedrevs och utvecklades under första
hälften av 1900-talet.
Historien och lämningar från denna epok är en stor del till varför så många besöker
Norrbyskär varje år. Och även om naturen också lockar så är det i sig inget unikt för
just Norrbyskär. Vi på museet kan via utställningar och modeller beskriva hur det såg
ut under de år sågverket var igång, men det är de kulturlämningar som finns kvar
runtom hela ön som gör historien levande för besökaren.
I rapporten från Umeå kommun har man fokuserat på sanering av naturmiljön. Det
som glömts bort är att den kulturmiljö som finns på Norrbyskär också blir en del av
denna sanering. Det är lätt att återplantera träd och buskar men de lämningar som
finns har ett stort kulturhistoriskt värde och är omöjliga att ersätta om de försvinner
eller förstörs.
Vi har förståelse för att man i ett sådant här projekt måste ha ett fokus, i detta fall är
det naturmiljön då det är den som ska saneras. Men det blir också svårt för oss som
läser rapporten att få en bild av hur det kommer att se ut när det är klart. Hotet mot
de kulturhistoriska lämningarna (exempelvis. Långgrundskajen) har inte beskrivits eller
analyserats i större utsträckning i rapporten. Detta skapar en känsla av att det inte tas
i större beaktning. Vi anser att en plan för att bevara och restaurera några viktiga
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landmärken bör tas fram, och att saneringen och återbyggnaden skall göras med fokus
både på natur och kulturmiljö.
Bevarande och återställning Sågverksområdet
Sågverksmuseets överlevnad är beroende av de besökare som kommer till oss för att
uppleva sågverksepoken ur ett historiskt perspektiv. En stor del av vår målgrupp är de
barnfamiljer som vill ta del av vårt lekland ”Lilla Norrbyskär”, där vi i skala 1:3 har
återskapat byggnader på Norrbyskär som det såg ut på 1920-talet. Denna lekplats
kommer vid saneringen helt att tas bort eller flyttas, vilket kommer att vara ett stort
arbete då husen har vatten, avlopp och el som måste återställas för att vi ska kunna
fortsätta bedriva verksamhet, efter och under saneringen. När vi läser
samrådshandlingarna så hittar vi ingen plan för återställande av bebyggelse utan bara
för återställande av naturmiljö. Om byggnader och objekt skall flyttas så är det ett
omfattande arbete och bör också återställas enligt gällande standarder.
Innan tillstånd till sanering ges anser vi att ett underlag för hur detta ska planeras,
återställas och vem som finansierar detta tas fram.
Ekonomisk kompensation
Mo Ångsåg har under många år varit under stor ekonomisk press men har under
senare år ändå lyckats bygga upp en verksamhet som går runt. Vi har endast ca tre
månader under året som verksamheten är igång. Dessa intäkter är avgörande för att
driva, bevara och utveckla det kulturarv som ligger till grund för verksamheten. Vi har
därför en stor oro för att saneringen kommer att minska antalet besökare på ett sätt
som gör att verksamheten inte går runt och vi måste stänga. Det är en ganska
uppenbar bedömning att Norrbyskär inte kommer att bli ett självklart turistmål då
marken runt museet grävts upp, även om grävningen inte sker under högsäsong.
Kontinuitet är viktigt för en turistdestination och stänger man museet är vi tillbaka på
ruta ett.
I samrådsunderlaget som Umeå kommun tagit fram står det:
”Norrbyskär bedöms även fortsättningsvis kunna karaktäriseras av sin historia som
sågverksmiljö och även i framtiden ha potential att återspegla det riksintressanta
kulturhistoriska sammanhang som anges i riksintressebeskrivningen. Under
projekttiden kan dock arbetena medföra en begränsning av tillgängligheten och
läsbarheten”
För oss handlar det inte om att vi inte ser några fördelar med saneringen utan om att
överleva en sanering. Det är också många andra verksamheter på ön som kommer att
påverkas av en sanering kyrkan, lägergården, herrgården och framförallt färjan är
viktiga aktörer på ön. Klarar vi att gå på sparlåga om det inte finns någon som driver
och utvecklar verksamheterna under dessa år? Det är mycket tveksamt.
Och hur detta ska kompenseras framgår inte i det underlag vi fått ta del av.
På det samrådsmöte som tog plats den 20 juni 2018 sas det att projektet bara kan
hoppas på medel från naturvårdsverket (som är huvudsaklig finansiär) för åtgärder
som har uteslutande med sanering att göra, och att inga merkostnader kan accepteras
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för att befintliga kulturhistoriska värden skall vårdas/bevaras. Om så är fallet har man
helt bortsett från de verksamheter som ämnar bevara öns kulturhistoriska identitet,
vilket Länsstyrelsen lyfter i sitt yttrande 2016.
Länsstyrelsens yttrande 2016-10-25, ärendebeteckning 531-4135-2016
”Som Länsstyrelsen framförde vid samråden så anser vi att ansökan till
Mark- och miljödomstolen ska innehålla en kompensationsutredning. Av
kompensationsutredningen ska det framgå hur den kvarvarande skadan på
såväl kulturmiljö- som miljövärden kan kompenseras”.
Enlig Umeå kommun har Naturvårdsverket redan sagt att det inte kommer att ges
några pengar till annat än saneringen. Så vår fråga är vem som ska finansiera detta?
Vi är med detta sagt inte emot en sanering men har en stor oro för att verksamheten
inte klarar dessa år ur ett ekonomiskt perspektiv. Konsekvenserna blir då att vi får en
sanerad ö men utan verksamheter som bevarar och sprider det kulturhistoriska arvet.
Norrbyskär blir då en ”död ö” och regionen förlorar en av sina största
turistattraktioner. Vi är absolut villiga att tänka utanför boxen och se vilka andra
möjligheter det finns för vår museiverksamhet under dessa år. Men trycker på att ett
underlag för hur verksamheterna ska överleva ekonomiskt dessa år tas fram innan
godkännande till sanering ges. Detta för att vi ska kunna fortsätta bevara, driva och
utveckla verksamheten även under de år saneringen pågår.

Umeå den 31/8–2018
Linda Öhgren
Verksamhetschef
Mo Ångsåg, Norrbyskärs Museum:
Järnvägsallén 20
90328 Umeå
Tel:0722-414922
linda.ohgren@norrbyskar.se

KFUM Umeå

Gällande samråd inför miljöprövning 2018-08-31

KFUM Umeås synpunkter inför miljöprövning av
saneringsåtgärder på Norrbyskär: Dnr KS000752/2008
Vid granskning av de handlingar som finns tillgängliga och den dialog som förts i övrigt,
upplever vi att det saknas viktiga perspektiv som har stor betydelse för ön som riksintresse
och förutsättningarna för att bedriva verksamhet på ön, nu och i framtiden.
De kulturhistoriska värdena på ön är av avgörande betydelse för turismen och
verksamheterna, och vi anser att detta perspektiv behöver analyseras och beaktas ytterligare.
De verksamheter som bedrivs, inte minst Mo Ångsåg, är helt beroende av ett bevarande (och
utveckling) av dessa värden. Att driva verksamhet ute på Norrbyskär är redan i dag mycket
utmanande. Det är därför angeläget att noggrann hänsyn tas till detta, så att förutsättningarna
för överlevnad och framtida utveckling blir så goda som möjligt.
Ett återställande av ursprungligt vattenflöde mellan öarna (se skrivelsen om utökat täktområde
och vägbankarna) och ett bevarande av långgrundskajen (se skrivelse gällande
långgrundskajen) skulle vara fördelaktigt ur både ett kulturhistoriskt och verksamhetsmässigt
perspektiv. Dessutom skulle det vara både mer ekonomiskt och bättre ur miljösynpunkt att
åtgärda vägbankarna och vattenflödet mellan öarna vid samma tillfälle som saneringsprojektet
genomförs, jämfört med om detta skulle göras vid ett senare tillfälle.
Om Norrbyskär även fortsatt ska vara det populära besöksmål som det är, krävs ett fokus på
de kulturhistoriska perspektiven och verksamheterna på ön, så att inte ön självdör under eller
efter saneringsåtgärderna. Utan besökare, ingen färja, och det i sin tur skulle få stora
konsekvenser för både lägergårdar, värdshus och öbor. Frågor som hur färjetrafiken under
saneringstiden kommer att påverkas, inkomstbortfallsersättning, samt ev. omstartskostnader
för öns verksamheter behöver därför också klargöras.
Med denna skrivelse vill vi således föreslå att ytterligare analyser och arbete utförs inför en
eventuell saneringsåtgärd, för att möjliggöra lösningar som tar ökad hänsyn till naturmiljö,
kulturmiljö och befintliga verksamheter.

KFUM Umeå genom Åsa S Boman, föreningsdirektör
2018-08-31

KFUM Umeå
Adress:
Telefon:
E-post:
Hemsida:

Järnvägsallén 20, 903 28 Umeå
+46 90 18 57 00
info@kfum.nu
www.kfum.nu
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Jonas Fagerman
Umeå kommun
jonas.fagerman@umea.se

Samrådsyttrande gällande miljöprövningar och
dispenser inför avhjälpandeåtgärder på Norrbyskär
Ni planerar att sanera Norrbyskär från föroreningar som uppkommit till
följd av sågverksindustrin. Saneringen innebär att ni behöver genomföra
flera åtgärder som är tillstånds- och dispenspliktiga. Till exempel kommer
en stor del av avhjälpandeåtgärderna innebära arbeten inom vattenområdet,
vilket kräver tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken. Samrådet genomförs som
ett avgränsningssamråd då täktverksamhet i vattenområden är en
verksamhet som alltid ska antas medföra betydande miljöpåverkan.

Prövningens omfattning
Länsstyrelsen lämnade redan i oktober 2016 ett samrådsyttrande för
motsvarande saneringsprojekt. Sedan dess har ni genomfört fler utredningar
och anpassat projektet utifrån de synpunkter som kom in då. Vi kan dock
inte se att ni har valt att följa vår huvudsakliga synpunkt gällande
avgränsningen av prövningen. Då som nu anser vi att hela prövningen,
inklusive § 28-anmälan, ska hanteras inom ramen för tillståndsprövningen i
Mark- och miljödomstolen. Vi står fast vid denna synpunkt eftersom vi
anser att det är av stor betydelse för att kunna göra en samlad bedömning av
påverkan på miljön, och särskilt kulturmiljön. Se yttrandet från den 25
oktober 2016 för en utförligare motivering.
Om ni väljer att inte pröva § 28-anmälan i domstolen så måste ni vara
mycket tydliga med hur ni har gjort avgränsningen och vilka konsekvenser
den kan ha för bedömningen av påverkan på miljön och kulturmiljön samt
vad som är rimliga försiktighetsmått och skyddsåtgärder. Detta inkluderar
också eventuell kompensation enligt 16 kap. 9 § miljöbalken. Det är viktigt
att ni får med alla uppgifter om avhjälpandeåtgärderna som är relevanta för
prövningen i domstolen.
Som vi framfört tidigare anser vi att det finns en risk att domstolen delar vår
uppfattning att det ska ske en samlad prövning för hela projektet.

Påverkan på kulturmiljön
Det är viktigt att det i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) tydligt
framgår vilka skador på riksintresset för kulturmiljövård som uppstår på
grund av projektet. Det är denna påverkan som ska utgöra underlag för

Länsstyrelsen Västerbotten
901 86 UMEÅ

Storgatan 71 B
Miljöenheten

Växel 010-225 40 00
Direkt-tfn 010-2254377

Fax 010-225 41 10

vasterbotten@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vasterbotten

Länsstyrelsen
Västerbotten
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bedömningen om projektet kan innebära en påtaglig skada på riksintresset.
Vid denna bedömning ska det tas hänsyn till åtgärder som genomförs för att
hindra eller minska omfattningen av skadorna. Det ska däremot inte vägas
in åtgärder som genomförs för att kompensera för skadan, t.ex.
återgestaltning av pråmfickornas form efter att befintliga konstruktioner
tagits bort. Det kan dock vara nödvändigt att genomföra sådana åtgärder för
att resultatet ska bli godtagbart. Denna skillnad framgår inte av
samrådshandlingen men bör tydliggöras i MKB:n.
Det är viktigt att MKB:n redovisar och tydliggör riksintressets värden. Detta
gäller även Norrbyskärs övriga kulturhistoriska värden då även dessa så
långt möjligt ska skyddas mot påtaglig skada (3 kap. 6§ miljöbalken). T.ex.
saknas en redovisning hur Pråmvarvet kommer att påverkas.
Av MKB:n ska det även tydligt framgå hur projektet hanterar och påverkar
riksintresset, den övriga kulturmiljön samt landskapsbilden under
genomförandetiden.
Om kulturvärden kommer att tas bort ska dessa först dokumenteras på
lämpligt sätt vilket ska beskrivas i MKB:n. För detta krävs antikvarisk
expertis. Antikvarisk expertis bör också knytas till projektet för att hantera
de frågor som uppkommer under arbetets gång.
Nedan följer specifika synpunkter och frågor kopplat till några av de
områden som berörs.
Långgrundet


Hur ska fundamenten till högbanorna hanteras så att de inte påverkas
av utfyllnadsmassorna?



Om, och i sådana fall hur, kommer vågbrytaren utanför Långgrundet
att påverkas av saneringen?



Ni behöver beskriva och motivera ert val av ytskikt på gångstråket på
Långgrundet.



Ansökan ska innehålla en profilskiss som visar dagens markprofil vid
området för planerat erosionsskydd och hur den beräknas se ut efter
att åtgärderna är genomförda.



Ni behöver förtydliga vad ni menar med att stenkistor och pråmfickor
kommer att bevaras ”i så stor utsträckning det är möjligt” mellan
sektion 0/800 och 0/1000.

Sågverksområdet


Hur ser ni till att maskinhusets stabilitet och konstruktion inte tar
skada av schaktningsarbetena? Detta gäller såväl kortsiktigt som
långsiktigt. Finns det någon risk att en sänkning av grundvattnet
orsakar sättningar vid byggnaden?

Länsstyrelsen
Västerbotten
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Hur kommer ni att hantera husgrunden efter det gamla såghuset?

Täktverksamheten mellan Stuguskär och Långgrundet


Hur kommer ni att säkerställa att de gamla pråmarna inte påverkas
negativt av täktverksamheten? Detta gäller på såväl kort sikt som lång
sikt då täktverksamheten kan ändra de hydrologiska förhållandena och
bottenstrukturen vilket riskerar att försämra bevarandeförhållandena
för pråmarna.

Särskilt om täktverksamheten
Ni vill bryta morän i vattenområdet på de sk. strandängarna mellan
Långgrundet och Stengrundet för att få täcknings- och fyllnadsmassor. I
samband med framtagande av ansökan och MKB:n behöver ni redogöra för
följande:


Hur hörn och brytpunkter för täktområdet kommer att markeras i
terrängen innan brytningen startar.



Hur ni har kommit fram till att det endast är aktuellt att bryta 190 000
ton morän. Enligt ansökan planeras brytningsområde bli ca 22 500 m³
och brytningsdjupet 5 m. Detta innebär en volym på 112 500 m³ (fast
mått), utan avdragen volym för slänter vid efterbehandling. Med en
omräkningsfaktor på 2,0 ton/m³ (fast mått) motsvarar detta en volym
på 225 500 ton.



Ni behöver beskriva ifall det är aktuellt att sortera bruten morän och
vad som kommer att ske med ev. större stenar som inte kan användas i
projektet.



Ni behöver ta fram en efterbehandlingsplan för täkten. Av den ska det
t.ex. framgå hur slänterna ska utformas när täktverksamheten är
avslutad.



Hur ser risken för spridning av dioxiner ut när ni lägger upp massorna
på land. Ni vet att dioxinhalten i moränen är låg men det är oklart hur
föroreningssituationen ser ut i de översta mer finkorniga sedimenten.



Ni behöver beskriva vad det är för skillnad i miljöpåverkan utifrån
vilket alternativ för brytning som väljs. Ni behöver även redogöra för
om brytningsområdet kan utformas på annat sätt för att minimera den
negativa påverkan på naturmiljön.



Täktverksamheten ske med en öppen grävskopa och massorna att
avvattnas på land på Långgrundet. Ni behöver motivera ert val av
grävskopa och beskriva mer utförligt hur massorna ska transporteras
till platsen för avvattningen. Även avvattningen, och eventuella behov
av försiktighetsmått i samband med denna, ska beskrivas.
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Övrig prövning enligt 9 kap. miljöbalken
Ni behöver förtydliga vilka prövningar som kommer att ske enligt 9 kap.
miljöbalken. Detta är oklart då vissa verksamheter i avsnitt 3.2 i
samrådsunderlaget inte anges med kod enligt miljöprövningsförordningen.
En annan oklarhet gäller den kod ni angett för bearbetning av trärester och
GROT. Enligt vår uppfattning är det koden enligt 29 kap. 41 §, 90.110 som
är aktuell för denna verksamhet.
Vi delar er uppfattning att ett mellanlager på fastlandet inte ska ingå i
ansökan men vad gäller för de tillfälliga mellanlagringsytorna på
Norrbyskär?
Ansökan bör innehålla en massbalansräkning så att det är möjligt att avgöra
hur stora mängder massor som kan komma att behöva transporteras in till
ön. Av den ska det också framgå vad det är för material som ska
transporteras in och vad massorna ska användas till.

Miljökvalitetsnormerna för vatten
Ni måste visa att de planerade åtgärderna inte förhindrar eller försvårar
möjligheten att nå miljökvalitetsnormerna för vatten (MKN). Saneringen i
sig är en miljöförbättrande åtgärd som minskar läckaget av dioxiner från
marken till omgivande vatten och sediment. Det är dock viktigt att ni
begränsar grumlingen för att inte riskera att halterna i sedimenten ökar.
Det är bra om ni kan belysa hur beräkningen av PSRV tar hänsyn till risker
för läckage till recipienten. Det kan tänkas att ytterligare sanering av
förorenade sediment behövs för att följa MKN, beroende på om de schaktas
bort i detta projekt eller inte.
Vi vill också förtydliga att Örefjärden fått god status för Kemisk status utan
överallt överskridande ämnen eftersom dixoiner för kustvatten setts som ett
överallt överskridande ämne. Samtliga kustvatten i Bottniska viken har fått
under god status utifrån extrapolering av uppmätta halter i strömming.
Atmosfärisk deposition är en källa men det finns även lokala källor som
t.ex. förorenade områden, vilka behöver åtgärdas. Ett förslag på MKN är att
god status för dioxiner ska nås 2027. MKN för de nya prioriterade ämnena,
bl.a. dioxiner, beslutas i december 2018.

Erosionsskydd
Ansökan ska omfatta alternativ när det gäller utformning av erosionsskyddet
på såväl Långgrundets västra strand som vid Sågverksområdet. Det är
viktigt att erosionsskyddet utformas på ett sätt som minimerar den negativa
påverkan på såväl kulturmiljön som naturmiljön, friluftslivet och
landskapsbilden. Ni behöver även vara tydliga med varför det inte är aktuellt
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med erosionsskydd på alla områden där det schaktas vid strandlinjen och i
svämplan.
Ni har angett att ni kommer att använda geotextil vid erosionsskyddet vid
Långgrundet och Sågverksområdet. Vilken genomsläpplighet har geotexilen
och varför har ni valt denna metod? Är tätningen tillräcklig för att uppfylla
åtgärdsmålet om att inte påverka vattenlevande organismer negativt?

Tydliga försiktighetsmått och skyddsåtgärder samt kontroll
av dessa
Ni har sagt att ni kommer att ange mer detaljer kring t.ex. rening av utsläppt
vatten och kvalitetskrav i MKB:n. Det är viktigt att denna redovisning blir
utförlig och beskriver hur ni ska undersöka vattnets kvalitet i form av
mätmetoder, mätfrekvens och utvärderingsmetoder. Det ska också framgå
hur ni har tänkt att rena vattnet. Det är bra om ni själva anger förslag på
villkor när det gäller halter i utsläppt vatten då detta mest troligen kommer
att vara en viktig del av tillåtlighetsprövningen.
När det gäller verksamheter som kan orsaka grumling behöver ni vara
tydliga med under vilka omständigheter grumlingsbegränsade åtgärder ska
vidtas och vilken åtgärd som är aktuell. Ni behöver även ge förslag på
villkor kopplade till grumlingsfrågan, t.ex. tillåten halt av suspenderade
ämnen. Även här behöver ni beskriva hur grumlingen och spridningen av
föroreningar ska kontrolleras samt ange mätmetoder, mätfrekvens, var
mätningarna ska ske och utvärderingsmetoder. Ni måste också beskriva
vilka åtgärder som kommer att vidtas ifall mätningarna visar på höga halter
av föroreningar/suspenderade ämnen.

Kompensationsutredning
Som vi framförde 2016 anser vi att ansökan ska innehålla en
kompensationsutredning för att det ska vara möjligt att bedöma om det är
motiverat med krav på kompensation enligt 16 kap. 9 § miljöbalken. Det
gäller kompensation för kvarvarande skada på såväl kulturmiljövärden som
naturvärden. Det är viktigt att kompensationsutredningen kommer in tidigt i
processen för att inte fördröja prövningen i domstolen.

Övriga synpunkter på innehållet i ansökan och MKB:n


Det måste framgå av ansökan hur ni har kommit fram till vilka
områden som ska saneras och vilken metod som ska användas. Har ni
t.ex. vägt in risken för läckage till recipienten i de fall ni väljer att
endast täcka över de förorenade massorna?



Ni behöver vara tydliga med vilken effekt grumlingen har på växtoch djurlivet inklusive risken för spridning av föroreningar. Detta är
särskilt viktigt när ni schaktar i förorenade massor/sediment i
strandzonen. Om ni i ansökan inte kan ange exakt hur djupt ni
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kommer att schakta måste ni ändå beskriva miljöpåverkan utifrån ett
”värsta scenario”, och anpassa försiktighetsåtgärderna efter detta.


Ni behöver på ett utförligt sätt beskriva hur schaktningarna i
strandkanten kommer att gå till. Det ska t.ex. framgå vilken utrustning
ni kommer att använda er av, hur de uppgrävda massorna ska hanteras
och när de olika arbetsmomenten sker i förhållande till varandra
(schaktning, utfyllnad, erosionsskydd). Ni behöver också redovisa ifall
schaktningen kan ske i torrhet eller inte och hur omfattande arbetena
blir (t.ex. djup, area, volym massor). Det är också viktigt att det
framgår var erosionsskydden ska anläggas och om de kommer att
täcka förorenade massor/sediment eller inte.



Er ansökan om dispens från biotopskyddet för ingrepp i alléen måste
innehålla förslag på kompensationsåtgärder.



Ni måste mer utförligt beskriva hur området ska återställas efter att ni
genomfört saneringen. Det gäller t.ex. tillfälligt nyttjade områden och
byggvägar.



Ni behöver utveckla delar av er alternativbeskrivning. Det gäller bl.a.
erosionsskyddens utformning, alternativa sätt att få tillgång till
täckningsmassor, placering och utformning av täktområdet, placering
av upplagsytor och byggvägar m.m.



Ni behöver redovisa halter av föroreningar i sedimenten som berörs av
verksamheten. Det är också bra om ni på en karta redovisar var
sedimentproverna har tagits.



Saneringsarbetet innebär en störning för de som vistas på ön men de
huvudsakliga arbetena kommer att ske under lågsäsong (september –
april). Ni bör överväga ifall det är lämpligt att i ett villkor begränsa
saneringsarbetet till vissa tider på året.



Ni planerar att anlägga en tillfällig brygga för båtangöring. Ni behöver
vara tydliga med om bryggan ska omfattas av prövningen i domstolen
eller inte. Om den ska omfattas av prövningen behöver bryggan och
dess lokalisering beskrivas i ansökan och MKB:n.

Ni är välkomna att höra av er om ni har några frågor eller funderingar kring
yttrandet.
Tina Buckland
Miljöhandläggare
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Mark- och exploatering MEX

Yttrande angående samrådsunderlag inför avhjälpandeåtgärder
på Norrbyskär, Norrbyn 4:136 och 4:143
Beslut
Till miljö- och hälsoskyddsnämnden inkom 20 juni 2018 samrådsunderlag
inför avhjälpandeåtgärder vid Norrbyskärs f.d. sågverk. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden lämnar följande synpunkter inför upprättande av
ansökan och miljökonsekvensbeskrivning.
Vattenverksamhet
Miljö- och hälsoskyddsnämnden efterfrågar en redovisning över alternativa
erosionsskydd som både tar hänsyn till syftet med erosionsskyddet, som en
barriär för att undvika spridning av föroreningar till vattenområdet, men även
tar hänsyn till tillgängligheten till strandområdet för allmänheten.
Det saknas en beskrivning av utformning av bergbankarna och hur stora ytor i
vattenområdet som dessa kommer uppta. Det behöver även framgå om
bergbankarna är tillfälliga eller permanenta konstruktioner.
Täktverksamhet inom vattenområde
Täktverksamheten i form av muddring kommer, sett i ett längre perspektiv,
att förändra de hydrologiska förhållandena för de vattenområden som
berörs. Muddringen kommer även att förändra bottenstrukturer och det
biologiska livet för aktuellt vattenområde. I samrådsunderlaget framgår det
att påverkan på bottenstrukturer och strömningsförhållanden kommer att
utredas vidare inför kommande miljökonsekvensbeskrivning. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden anser att den påverkan ska bedömas utifrån både ett
kortare perspektiv, under själva utförandefasen, och i ett längre perspektiv
efter täktverksamheten har avslutats.
De förändrade vattenflödena kan även komma att påverka den befintliga
vägbanken mellan Långgrundet och Blågrundet och det kan möjligen behövas
förstärkningsåtgärder eller andra åtgärder för denna vägbank.

Umeå kommun
Miljö- och hälsoskydd
Postadress
901 84 Umeå
Besöksadress
Skolgatan 31A
Tel växel nat
090-16 10 00
Tel växel int
+4690-16 10 00

Fax nat
Fax int

090-16 16 89
+4690-16 16 89

E-post
Webbadress
Org nummer

mhn@umea.se
www.umea.se
212000-2627
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Avvattning av muddermassor
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att en utförlig beskrivning över
avvattningsytornas utformning och funktion måste finnas med i MKB:n.
Det är viktigt att det vatten som avrinner från de upplagda massorna
hanteras på rätt sätt. Det kan behöva anläggas sedimentationsdammar och
andra reningssteg innan vattnet kan släppas till recipienten. Det kommer
även att behöva upprättas kontrollprogram gällande vattnet från
avvattningsytorna som går till recipienten. I MKB:n ska det finnas en
redovisning över vilka parametrar som bedöms som viktiga att kontrollera
och en bedömning över vilka halter som kan vara acceptabla för att inte
påverka recipienten Örefjärden negativt.
Bortledande av ytvatten
I samrådsunderlaget framgår att kanalen i täktområdet eventuellt kommer
dämmas och därefter pumpas på vatten i syfte att torrlägga kanalen.
Bortledande av vatten klassas som vattenverksamhet och behöver beskrivas i
MKB med avseende på bland annat omfattning av pumpning, utformning av
dämning samt eventuell miljöpåverkan.
Bortledande av grundvatten
I samband med schakt i gamla sågverksområdet kommer länsvatten avledas
från schaktgropen och leda till en tillfällig grundvattensänkning. Med
anledning av detta anser miljö- och hälsoskyddsnämnden att det i kommande
MKB bör ingå en beskrivning över befintliga dricksvattenbrunnar i området
och hur dessa eventuellt påverkas.
Miljöfarlig verksamhet
Transporter
Miljö- och hälsoskyddsnämnden efterfrågar en tydlig redovisning av vilka
vägar (befintliga och nya) som kommer att användas inom projektet.
Logistiken måste beskrivas utförligt.
Tillfälliga lagrings- och etableringsytor
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att det tydligt ska framgå vilka av de
tillfälliga upplagsplatserna som ska användas för uppläggning av förorenad
jord och vilka som ska användas för övriga massor och material.
Vissa delar av ytorna som planeras för lagring och etablering kan möjligen
betraktas som utfyllnad inom vattenområde.
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Det behövs en redovisning över vilka åtgärder som krävs för att iordningställa
lagringsytor, eventuella försiktighetsåtgärder som planeras för att undvika
påverkan och en beskrivning av hur dessa ytor kommer att avetableras efter
projektet.
Krossning, flisning och sortering av material
Det behövs en redovisning över vilka ytor som planeras att anläggas för
krossning, sortering eller annan bearbetning av material och hur hanteringen
avses att utföras samt vilka miljökonsekvenser som denna verksamhet kan
åstadkomma.
Buller
En bullerutredning behövs för alla verksamheter som kan orsaka uppkomst av
störande buller inom saneringsprojektet. Det ska även framgå vilka riktvärden
för buller som kommer tillämpas samt vilka arbetstider som planeras.
Bearbetning av och användning av trärester
För bearbetning av träsrester hänvisas på sidan 14 i samrådsunderlaget till
Miljöprövningsförordningen och kod 10:50 - sortering och krossning av berg,
naturgrus eller andra jordarter. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att det
är oklart om kod 10.50 är tillämpbar för krossning och flisning av trä då det
inte rör sig om en jordart. Om materialet klassas som avfall kan koderna
90.100 och 90.110 vara aktuella.
I miljökonsekvensbeskrivningen behöver det ingå en redovisning av bland
annat träresternas föroreningsinnehåll, funktion i konstruktionen samt
uppskattade mängder som kommer användas. Utfyllnad med spån/trä i
konstruktionen på Långgrundet kan klassas som användning av avfall i
anläggningsändamål vilket kan kräva anmälan eller tillstånd och ska därför
prövas i kommande tillståndsansökan. För mer information om återvinning av
avfall se Naturvårdsverkets handbok – Återvinning av avfall i
anläggningsarbeten.
Naturmiljö
Till kommande MKB efterfrågar miljö- och hälsoskyddsnämnden en
beskrivning av förekomst av fridlysta och/eller rödlistade grod- och kräldjur
samt bedömd påverkan på dessa.
Vad gäller den grova asp-allén på Långgrundet som delvis kommer att
avverkas anser Miljö- och hälsoskyddsnämnden att återplantering är en
lämplig kompensationsåtgärd. Allén omfattas av det generella biotopskyddet
och har i inventeringar bedömts ha påtagligt naturvärde.
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Information
Miljö- och hälsoskyddsnämnden vill förtydliga att erosionsskydden är att
betrakta som en permanent vattenanläggning. För en vattenanläggning enligt
11 kap. MB ska det finnas en verksamhetsutövare som har ansvaret för
underhåll enligt § 17 (underhållsansvar).
För att få bedriva vattenverksamhet krävs rådighet över vattnet inom det
område där verksamheten ska bedrivas. Kravet på rådighet gäller för all slags
vattenverksamhet. Rådighet har man exempelvis genom att man äger
fastigheten eller genom nyttjanderättsavtal med den som äger fastigheten.
Bakgrund
Umeå kommun, Mark- och exploatering har beviljats bidrag för
åtgärdsförberedelser inför avhjälpandeåtgärder vid Norrbyskär f.d. sågverk.
Umeå kommun, Mark- och exploatering har gett Miljö- och
hälsoskyddsnämnden möjlighet att yttra sig över framtaget samrådsunderlag.
Miljö- och hälsoskydd har tidigare framfört synpunkter på planerad åtgärd i
skrivelse daterad 30 september 2016. En del av synpunkterna från
föregående samråd kvarstår och har därför även lyfts i detta yttrande.
Detta yttrande är registrerat i Miljö- och hälsoskydds elektroniska system och
saknar underskrift.

För miljö- och hälsoskyddsnämnden
Johanna Heikkilä
Miljöinspektör

4

