
    Njurunda, 2009-12-17 

Kommunalrådet Anita Bdioui 

Sundsvalls kommun 

851 85 Sundsvall 

 

 

 

Betr. länsstyrelsens yttrande till Miljödomstolen daterat 2009-12-04  om 

”Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken från Njurunda Skärgård ek förening 

för anläggande av kanal, muddring m.m. samt dispens samt dispens för 

dumpning i havet, Njurunda, Sundsvalls kommun. M2180-09. 

 

Under ”YTTRANDE (i sammandrag)” skriver länsstyrelsen: ”Länsstyrelsen finner att formalia 

inte följts beträffande samrådskravet enligt MB. Sökande bör återkalla ansökan och 

genomföra de förskrivna samråden. Alternativt yrkar länsstyrelsen att domstolen ska avvisa 

ansökan.” 

Länsstyrelsen anger två formella fel. Det ena är att utökat samråd ej är genomfört och det 

andra att den nya MKB: n ej varit föremål för samråd.  Vi anser att båda påståendena är 

felaktiga och förklarar nedan varför. 

”Utökat samråd ej genomfört” 

Vi är väl medvetna om vad som sägs i MB och har genomfört utökat samråd med ”de övriga 

statliga myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de organisationer som kan antas bli 

berörda”. För att få vägledning om hur lagtexten skulle tolkas kontaktade vi för säkerhets 

skull länsstyrelsen (L-O Norén) på telefon och frågade vilka vi borde kontakta utöver de vi 

redan haft samråd med. Vi blev rekommenderade att kontakta Naturvårdsverket, 

yrkesfiskarna och fritidsfiskarna. Med dessa har vi haft samråd och inte fått någon erinran 

mot projektet. (Mer information lämnas på begäran). Skrivelse från yrkesfiskarna fanns med 

i ansökan till miljödomstolen. Därutöver har vi haft kontakt med Kammarkollegiet som inte 

haft något att anföra. 

Vi har även haft kontakt med de lokala föreningar och organisationer som vi anser kan bli 

berörda av projektet. Information och handlingar som rör projektet har hela tiden funnits 

tillgängliga på vår hemsida www.skatan.nu. 

Vi anser således att vi genomfört utökat samråd enligt MB. 



”Två miljökonsekvensbeskrivningar” 

Hösten 2008 insåg vi att den MKB som upprättades av Hugo von Zeipel hade en hel del 

brister. Vi hade under arbetets gång förvärvat mycket kunskap om miljön i det aktuella 

området genom olika inventeringar, tagit del av erfarenheter av liknande projekt, anlitat 

expertis i svårare frågor etc. von Zeipels MKB saknade dessa aspekter och var därför 

ofullständig.  Dessutom kunde vi inte ställa oss bakom vissa slutsatser om hur miljön 

kommer att påverkas. Vi redogjorde noggrant för våra skäl till att låta skriva en ny MKB vid 
mötet med länsstyrelsen och Fiskeriverket 2009-03-31, när vi presenterade Ingalill Nyberg 
Miljökonsult: s MKB. Det är därför förvånande att länsstyrelsen nu påtalar att von Zeipels 

MKB inte finns med i vår ansökan och ifrågasätter vårt förfarande. Länsstyrelsen antyder 

samtidigt att vi genom att byta MKB försöker modifiera omdömen om miljöpåverkan till vårt 

intresse.  Vi har eftersträvat att vår MKB skall utgöra en objektiv beskrivning och väl 

motsvara kraven i MB 6 kap. Enligt vårt ombud Leif Andersson har även von Zeipels MKB 

givits in till miljödomstolen. 

Så till den andra formella anmärkningen på vår nya MKB. Länsstyrelsen skriver: ”Den nya 

MKB: n har inte varit föremål för samråd enligt 6 kap 4 § MB, vilken den borde enligt 

paragrafens 2st.” Vi tog initiativ till mötet med länsstyrelsen och Fiskeriverket 2009-03-31 för 

att gå igenom den nya MKB: n. Vi såg mötet som ett samråd men länsstyrelsen skriver nu: 

”Mötet hade inte status som formellt samrådsmöte enligt 6 kap 4 § MB”. Vi utgår från att 

länsstyrelsen vill att vårt ärende lotsas rätt och kan prövas utifrån sakfrågorna.  Borde inte 

länsstyrelsen då ha upplyst oss om att mötet måste utlysas som ”samrådsmöte”? 

Vi kompletterar gärna vår ansökan till miljödomstolen med en redogörelse om samråd kring 

den nya MKB:n och emotser tacksamt era synpunkter. 

 

 

Med vänlig hälsning, 

Njurunda Skärgård ek. för. 

 

 

Peter Brugge, ordf. 

 

Detta brev skickas också till 

Landshövding Bo Källstrand, Länsstyrelsen 

Anna Otmalm, Avd. f. miljö och natur, Länsstyrelsen 


