
                                                                                      
 

 

 

 

 

Till Miljönämnden    Njurunda,  2010-10-20 

Sundsvalls kommun 

851 85 Sundsvall 

 

 

 

 

Överklagande gällande Miljökontorets Delegationsbeslut 2010-1238 daterat 

2010-09-13, Anmälan om ombyggnation av Skatans avloppsreningsverk. 
 

 

 

Njurunda Skärgårdsförening har efter förfrågan tillsänts Miljökontorets Delegationsbeslut. 

Beslutet och de dokument som ligger som underlag (miljökonsekvensbeskrivning gjord av 

Sweco samt minnesanteckningar från samrådsmöte i Skatan), kom oss till del den 14 oktober 

2010. Från den dagen anser vi oss ha tre veckors tidsfrist för inlämnandet av ett överklagande i 

enlighet med anvisningarna i Delegationsbeslutet. 

 

Våra invändningar gäller valet av utsläppspunkt. Enligt delegationsbeslutet är det meningen att 

utsläppsledningen ska förlängas och leda det ”renade” avloppet till en punkt 300 m längre åt 

nordöst på ett djup av 6-7 m i inloppet till Björköfjärden (se Bild 1 nedan från den 

miljökonsekvensbeskrivning som upprättats av Sweco). 

 

I beslutet ägnas stor vikt vid kontrollprogram och ta bort kväve, fosfor, COD, BOD etc. Vi 

betvivlar inte att reningsverket kommer att fungera tillfredsställande vad gäller dessa 

komponenter. Dessvärre finns det många andra ämnen i våra avloppsvatten, vilka man varken 

har metoder för att mäta halterna av, ännu mindre avlägsna ur avloppet. Dit hör t.ex. 

medicinrester och hormonliknande preparat, ftalater (mjukgörare i plaster) och bisfenol A. 

 

Vi presenterar här ett förslag på ändrad sträckning av utsläppsledningen från 

reningsverket, vilket vi anser vara mera kostnadseffektivt och framför allt skonsammare 

mot miljön i de inre fjärdarna i Njurunda skärgård. 

 

 

 Låt oss först betrakta följande figurer som tagits från den miljökonsekvensbeskrivning som 

gjorts av Sweco. 

 



 
 

Ur minnesanteckningarna från det samrådsmöte som hölls 2010-05-15 i Skatan finns följande 

synpunkter från åhörarna redovisade. ”Om utsläppsslangen mynnar på 6-7 meters djup några 

hundra meter längre ut jämfört med nuvarande, kommer allt avloppsvattnet att först ledas in i 

Björköfjärden, innan det så småningom blandas upp i ytligare vatten (0-3m) och förs ut till havs. 

Detta betyder att E-coli och medicinrester och allt annat som vi inte kan mäta, än mindre ta bort 

ur avloppsvattnet kommer in i Björköfjärden, som redan är belastad med dåliga avlopp.” 

 

Anledningen till detta är den tröskel, d.v.s. det grunda område (2-3 m) som är markerat i den 

sista figuren på sista sidan, över vilket all vattentransport mellan Björköfjärden/Galtfjärden/ 

/Sjöbodviken och det öppna havet måste passera. Den i delegationsbeslutet föreslagna 

utsläppspunkten ligger dessvärre i en djupkanal som sträcker sig norrut in i Björköfjärden. 

 

Vidare kan man läsa i minnesanteckningarna från samrådsmötet: ”En synpunkt som framkom 

var att E-coli är en bra indikator för avloppsvatten. E-coli kan också användas som en indikator 

på massor med ämnen som reningsverket inte kan ta bort, exempelvis medicinrester som 

hormoner från p-piller m.m. (Hormoner är riktigt besvärliga mot marina organismer, som byter 

kön, blir tvåkönade och/eller blir infertila.). COD, tot-P och BOD inga problem eftersom 

avloppsreningsverken är byggda för att ta hand om dessa.”  

 

Som framgår av Bild 2 nedan har Sweco placerat en alternativ utsläppspunkt i Furuskärssundet 

på betryggande djup i direkt kontakt med havet (Alternativ 2). Detta är den optimala placeringen, 

men avståndet dit är dessvärre så pass långt att Miljökontoret av ekonomiska skäl anser sig 

nödgat välja bort det alternativet. Även Alternativ 3, att bygga ett reningsverk i Galtström har av 

flera goda skäl uteslutits. 

 

  

 



 
 

Resultatet av Alternativ 1 blir obevekligen att allt ”renat” avloppsvatten kommer att tryckas 

genom djupkanalen åt norr in i Björköfjärden, som redan nu har en utsatt och känslig 

vattenmiljö. Med det utsläppsvattnet följer alla rester av p-piller och andra hormon- eller 

hormonliknande preparat från befolkningen i större delen av Njurunda Skärgård, för att inte tala 

om ftalater (mjukgörare i plaster) och det nu så uppmärksammade bisfenol A i nappflaskor, 

kassakvitton m.m. De kommer under en lång period att uppehålla sig i Björköfjärden innan de 

hittar sin väg uppåt i vattenmassan och förs ut med ytströmmarna till havs. 

 

Förslag till ändring av utsläppsledningens dragning. 
 

Rolf Månberg, som levt hela sitt liv i Skatan och har en yrkeskarriär inom Kustbevakningen, har 

bistått med värdefull kunskap inför det förslag som nu ska presenteras. Han var involverad under 

muddringen av Sjöbodviken och vidgandet av Lillsundet, som ses i nedanstående utdrag ur 

sjökort, vilket uppdaterats efter muddringsprojektet 2006-2007. Det är även Rolf Månberg som 

tillhandahållit detta sjökort. Han har också utfört lodning av bottendjupen i relevanta delar av 

Furuskärsfjärden. Att Rolf Månberg var förhindrad att deltaga vid samrådsmötet i maj 2010 kan 

bara beklagas. 

 

Att förlänga utsläppsledningen genom Lillsundet (se nedanstående karta) kommer att bli 

komplicerat rent praktiskt. Sundet vidgades i möjligaste mån i samband med muddringen, vilket 

innebar väsentliga svårigheter p.g.a. den steniga och hårda bottenkaraktären i själva sundet. Det 

lär inte bli möjligt att gräva i sundet utan sprängning. Dessutom passeras sundet ständigt av båtar 

i olika storlekar, vilket innebär risk för skador på såväl båtar som utsläppsledningen. 

 

I Furuskärsfjärden är bottenförhållandena lämpade för placeringen av utsläppet. I det nyligen 

uppdaterade sjökortet nedan och med hjälp av den lodning av bottendjupen, som Rolf Månberg 

har gjort, framgår att en utsläppspunkt där dels har direktkontakt med öppet hav, dels är 

betryggande djupt. 

 



 
 

För att i möjligaste mån förkorta ledningens längd föreslås en dragning direkt från Skatans 

Reningsverk till en punkt i Furuskärsfjärden, som i figuren kallas Alternativ 4. Djupet på platsen 

är nyligen uppmätt till 5-6 m. 

 

Detta innebär en något längre utsläppsledning, men genom undvikandet av fördyrande arbeten, 

sprängning etc., i Lillsundet, är detta fullt försvarbart. Ingen muddring kommer att bli aktuell, 

heller ingen sprängning av sten och berg i Lillsundet. En vanlig grävare där ledningen går över 

land är tillräckligt. Dessutom uppstår inte någon konflikt mellan båttrafik och utsläppsledning. 

Sist men inte minst, miljövinsten är uppenbar. De inre fjärdarna i Njurunda Skärgård förskonas 

från diffusa utsläpp av E-coli, medicinrester som hormoner och hormonliknande preparat, 

ftalater, bisfenol A etc. 

 

Njurunda Skärgårdsförening anhåller därför om att Delegationsbeslutet rivs upp och ändras i 

enlighet med ovan beskrivna förslag. 

 

 

 

För Njurunda Skärgård ek. fören. 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 

Peter Brugge, ordförande   Elisabet Fogelqvist, sekreterare 


