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KOMMUNFULLMÄKTIGE
Tid:

Kl 10:00 - 11:30

Plats:

Storgatan 27, förvaltningsbyggnaden, lokal: Forsen

Ledamöter:

Se närvarolista

Övriga:

Anna Lindberg, kommunchef, föredragande
Mattias Boström, vd ÄEAB
Roger Viklund, arbetsledare VA ÄEAB
Michelle Engman, kommunsekreterare

Justeringsdag:

2021-08-23

Paragrafer:

§ 67–70

Justerare:

Anna Lundberg, s
Göran Stenlund, L
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 67

Dnr 0142/21-341

VATTENSKYDDSOMRÅDE VIDSEL
Kommunfullmäktiges beslut
1) Anta förslag till vattenskyddsområde Vidsel, enligt bilaga.
2) Kommunstyrelsens beslut 2017-11-13 KS § 127 upphävs.
Berit Hardselius (c) och Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadschef Roger Tuomas har anmält ärendet
vattenskyddsområde Vidsel och föredrog tillsammans med Roger Viklund
från Älvsbyns Energi AB på kommunstyrelsens sammanträde 2021-04-12. På
kommunfullmäktige 2021-06-14 återremitterades ärendet.
Vidsels grundvattentäkt ligger på sluttningen av en isälvsavlagring/grusås som
löper längs med Piteälven. Grundvattentäkten är centralt placerat, nära skolor
och bostäder, vilket innebär att potentiella föroreningskällor för vattnet finns.
På uppdrag av vattentäktens huvudman Älvsbyns Energi har ÅF/Vatten &
Miljökonsulterna upprättat föreliggande förslag till ett nytt skyddsområde och
skyddsföreskrifter för Vidsels vattentäkt.
Syftet med skyddet är att motverka risken för förorening av vattentäkten i
enlighet med skyddsföreskriften (bilaga 8 i ansökan). Vatten är ett livsmedel och är
en av de viktigaste komponenterna för att uppnå en god livskvalitet.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 14 juli 2021, § 59
Kommunstyrelsens protokoll 16 augusti 2021, § 96
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsenheten
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Anta förslag till vattenskyddsområde Vidsel, enligt bilaga.
2) Kommunstyrelsens beslut 2017-11-13 KS § 127 upphävs.
Berit Hardselius (c) och Göran Lundström reserverar sig mot beslutet.
_____

Forts…
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2021-08-16
KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 67

Dnr 0142/21-341 forts.

VATTENSKYDDSOMRÅDE VIDSEL
Kommunfullmäktige
Mattias Broström, vd Älvsbyns Energi AB föredrar ärendet tillsammans med
Roger Viklund, arbetsledare inom VA-området.
Beslutsgång
Tomas Egmark (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i alla fyra
vattenskyddsområden.
Berit Hardselius (c) meddelar att hon kommer bifalla vattenskyddsområde på
Älvsbyns centralort och reservera sig mot vattenskyddsområde Vidsel,
Tväråsel och Tvärån.
Anna Lundberg (s) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag
Inger Lundberg (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Peter Lundberg (kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i alla fyra
vattenskyddsområden.
Linus Sköld (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Rikard Granström (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Orvo Hannlöv (sd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket
kommunfullmäktige bifaller.
Reservation
Berit Hardselius (c) reserverar sig mot beslutet.
Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 68

Dnr 0143/21-341

VATTENSKYDDSOMRÅDE ÄLVSBYNS CENTRALORT
Kommunfullmäktiges beslut
1) Anta förslag på vattenskyddsområde Älvsbyns centralort, enligt bilaga.
2) Kommunstyrelsens beslut 2017-11-13 KS § 127 upphävs.
_____
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadschef Roger Tuomas har anmält ärendet vattenskyddsområde Älvsbyns centralort och föredrog tillsammans med Roger Viklund
från Älvsbyns Energi AB på kommunstyrelsens sammanträde 2021-04-12.
På kommunfullmäktige 2021-06-14 återremitterades ärendet.
Den grundvattentäkt som försörjer Älvsbyns centralort och en vattenfabrik
med dricksvatten ligger i en isälvsavlagring/grusås längs med Piteälven i nära
anslutning till samhället. Grundvattentäktens placering nära samhället innebär
att det finns en hel del potentiella föroreningskällor för vattnet.
På uppdrag av Älvsbyn Energi har ÅF/Vatten & Miljökonsulterna upprättat
föreliggande förslag till ett nytt skyddsområde och skyddsföreskrifter för
Älvsbyns vattentäkt.
Syftet med skyddet är att motverka risken för förorening av vattentäkten.
Vatten är ett livsmedel och är en av de viktigaste komponenterna för att
uppnå en god livskvalitet. Det är därför viktigt att skydda vattnet mot föroreningar och annan negativ påverkan.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 14 juli 2021, § 60
Kommunstyrelsens protokoll 16 augusti 2021, § 97
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsenheten
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Anta förslag på vattenskyddsområde Älvsbyns centralort, enligt bilaga.
2) Kommunstyrelsens beslut 2017-11-13 KS § 127 upphävs.
_____

Forts…
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 68

Dnr 0143/21-341 forts.

VATTENSKYDDSOMRÅDE ÄLVSBYNS CENTRALORT
Kommunfullmäktige
Mattias Broström, vd Älvsbyns Energi AB föredrar ärendet tillsammans med
Roger Viklund.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket
kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 69

Dnr 0144/21-341

VATTENSKYDDSOMRÅDE TVÄRÅSEL
Kommunfullmäktiges beslut
1) Anta förslag på vattenskyddsområde Tväråsel, enligt bilaga.
2) Kommunstyrelsens beslut 2017-11-13 KS § 127 upphävs.
Berit Hardselius (c) och Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadschef Roger Tuomas har anmält ärendet vattenskyddsområde Tväråsel och föredrog tillsammans med Roger Viklund från Älvsbyns
Energi AB på kommunstyrelsens sammanträde 2021-04-12.
På kommunfullmäktige 2021-06-14 återremitterades ärendet.
Den grundvattentäkt som försörjer Tväråsel och Nybyn med dricksvatten
ligger i en isälvsavlagring som löper längs med Piteälven i Tväråsel.
Grundvattentäkten är omgiven av åkermark och bostäder, vilket innebär att
potentiella föroreningskällor för vattnet finns. Eftersom vattentäkten ligger
nära älven kan eventuellt älvvatten infiltrera till grundvattenmagasinet genom
botten och strandkant. Detta skulle i sin tur medföra att även föroreningskällor uppströms längs älven kan påverka vattenkvaliteten.
På uppdrag av vattentäktens huvudman Älvsbyns Energi har ÅF/Vatten &
Miljökonsulterna upprättat föreliggande förslag till ett nytt skyddsområde och
skyddsföreskrifter för Tväråsels vattentäkt.
Syftet med skyddet är att motverka risken för förorening av vattentäkten.
Vatten är ett livsmedel och är en av de viktigaste komponenterna för att
uppnå en god livskvalitet.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 14 juli 2021, § 61
Kommunstyrelsens protokoll 16 augusti 2021, § 98
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsenheten

Forts…
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 69

Dnr 0144/21-341 forts.

VATTENSKYDDSOMRÅDE TVÄRÅSEL
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Anta förslag på vattenskyddsområde Tväråsel, enligt bilaga.
2) Kommunstyrelsens beslut 2017-11-13 KS § 127 upphävs.
Berit Hardselius (c) och Göran Lundström reserverar sig mot beslutet.
_____
Kommunfullmäktige
Mattias Broström, vd Älvsbyns Energi AB föredrar ärendet tillsammans med
Roger Viklund.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket
kommunfullmäktige bifaller.
Reservation
Berit Hardselius (c) reserverar sig mot beslutet.
Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 70

Dnr 0145/21-341

VATTENSKYDDSOMRÅDE TVÄRÅN
Kommunfullmäktiges beslut
1) Anta förslag på vattenskyddsområde Tvärån, enligt bilaga.
2) Kommunstyrelsens beslut 2017-11-13 KS § 127 upphävs.
Berit Hardselius (c) och Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadschef Roger Tuomas har anmält ärendet vattenskyddsområde Tvärån och föredrog tillsammans med Roger Viklund från Älvsbyns
Energi AB på kommunstyrelsens sammanträde 2021-04-12.
På kommunfullmäktige 2021-06-14 återremitterades ärendet.
Grundvattentäkten i Tvärån, Älvsbyns kommun, ligger i ett skogsområde
nordost om orten. Vattenkvalitén i brunnen är god, vilket medför att det endast krävs en enkel vattenbehandling av råvattnet. Den goda vattenkvalitén gör
vattentäkten till en värdefull resurs för samhället, samtidigt som den enkla
vattenbehandlingen gör att sårbarheten ökar. Det är därmed av stor vikt att
skydda vattentäkten.
På uppdrag av Älvsbyns Energi AB har ÅF/Vatten & Miljökonsulterna upprättat föreliggande förslag till ett nytt skyddsområde och skyddsföreskrifter
för Tväråns vattentäkt.
Syftet med skyddet är att motverka risken för förorening av vattentäkten.
Vatten är ett livsmedel och är en av de viktigaste komponenterna för att
uppnå en god livskvalitet.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 14 juli 2021, § 62
Kommunstyrelsens protokoll 16 augusti 2021, § 99
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsenheten
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Anta förslag på vattenskyddsområde Tvärån, enligt bilaga.
2) Kommunstyrelsens beslut 2017-11-13 KS § 127 upphävs.
Berit Hardselius (c) och Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet
_____
Forts…
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 70

Dnr 0145/21-341 forts.

VATTENSKYDDSOMRÅDE TVÄRÅN
Kommunfullmäktige
Mattias Broström, vd Älvsbyns Energi AB föredrar ärendet tillsammans med
Roger Viklund.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket
kommunfullmäktige bifaller.
Reservation
Berit Hardselius (c) reserverar sig mot beslutet.
Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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