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Överklaganden av Östersunds tingsrätt, Mlijödomstolens dom den 22 juni 2010 i 

mål nr M 2180-09 

På uppdrag av Njurunda Skärgård ek. för., nedan kallad Skärgårdsföreningen, får jag 

anföra följande. 

  

Miljödomstolens dom har överklagats av Kammarkollegiet, länsstyrelsen och 

miljönämnden i Sundsvalls kommun.  

 

Kammarkollegiet har återkallat sitt överklagande. Det ska noteras att det skett trots att 

länsstyrelsen kontaktat kollegiet och anmodat kollegiet att överklaga.  

 

Föreningen noterar att Naturvårdsverket inte har överklagat domen. Skärgårdsföreningen 

känner inte till om länsstyrelsen även kontaktat Naturvårdsverket för att förmå verket att 

överklaga. 

 

I Miljödomstolen har noterats 

att både Kammarkollegiet och Naturvårdsverket tagit del av ansökan i målet, 

att Kammarkollegiet meddelat Miljödomstolen att kollegiet inte avser att föra talan i målet  

samt att Naturvårdsverket, efter att ha tagit del av ansökan i målet, vid två tillfällen  

meddelat Miljödomstolen att verket avstår från att föra talan i målet. 

 

Inställning 

Skärgårdsföreningen bestrider bifall till överklagandena. 

 

Skärgårdsföreningen hemställer att, om så inte redan skett, Kammarkollegiets 

överklagande avskrivs från vidare handläggning. 

 

Omständigheter till stöd för talan 

Skärgårdsföreningen styrelse har sammanställt sina synpunkter i bilaga 1. Arbetet har 

utförts främst av Ingeli Gagner, konsult regional utveckling, och Elisabet Fogelqvist, 
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professor emerita i marin kemi vid Göteborgs Universitet. Elisabet Fogelqvist har även 

varit verksam i Naturvårdsverkets Marina Kommitté, ledamot av styrelsen för Stockholms 

Marina Forskningscentrum, ledamot av Kungliga Vetenskapsakademiens Miljökommitté, 

ordförande för Sveriges Havsforskningsförening samt ansvarig för den kemiska 

miljöövervakningen i alla Sveriges havsområden, inklusive Bottenhavet, under några år 

på 1990-talet.  

 

Skärgårdsföreningen åberopar vad som anförs i bilagan. Därutöver vill 

Skärgårdsföreningen nu anföra följande. 

 

Skärgårdsföreningen och tidigare projekt 

Skärgårdsföreningens bakgrund beskrivs i flera inlagor i målet, t ex bilaga 2 till ansökan. I 

det här sammanhanget vill Skärgårdsföreningen särskilt trycka på att den genomfört ett 

muddringsprojekt av ungefär samma omfattning som det nu aktuella, nämligen muddring 

av den närliggande Sjöbodviken i Skatan. Ett av syftena med det projektet var att bidra till 

den positiva utvecklingen av området.  

 

Kännetecknande för både muddringen av Sjöbodviken och det aktuella projektet är att 

initiativ och genomförande bottnar i lokalt engagemang och kunnande. Vid behov anlitas 

naturligtvis externa konsulter och entreprenörer. 

 

Som exempel kan nämnas att uppmätningar av Sjöbodviken, mängdberäkningar, 

handläggning av miljömålet, fastighetsutredningar, finansiering med EU-medel och 

administration av muddringen mm genomforts av människor i eller med anknytning till 

Skatan. Det finns t o m en person med behörighet att köra entreprenörens dragbåt med 

pråmar, som fraktade massorna ut till samma deponi som avses i detta mål. 

 

Östersunds tingsrätt, Miljödomstolen, meddelade dom 2006-02-02, bilaga 2. Projektet 

genomfördes 2006-2007, med mycket lyckat resultat. Tillgänglighet till området sjövägen 

har ökat och därmed antalet gästnätter, bilburna gäster mm. De företag som är 

verksamma i området har styrkt detta i förevarande mål.  

 

I målet ang. Sjöbodviken yttrade sig Fiskeriverket genom Anders Berglund, erfaren 

fiskerikonsulent, och Hans Olofsson, chef för utredningskontoret, se bilaga 11, till inlaga 

den 5 oktober 2009. I yttrandet anförs bl a följande: ”Ansökta arbeten bedöms få 

långsiktigt positiva effekter på fiskbestånd och fiske genom en ökad vattenomsättning i 

berörda områden, vilket kan förmodas innebära mindre risk för algblomning och 

uppkomst av syrefria områden”. 
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I efterhand kan konstateras, vilken framgår av handlingarna i förevarande mål, att 

Fiskeriverkets bedömning visat sig helt rätt. Det finns redan mer fisk än någonsin i 

Sjöbodviken. 

 

Det märkliga är att vare sig länsstyrelsen, miljönämnden eller fiskeriverkets handläggare 

visat minsta intresse av den erfarenheten. Vid Miljödomstolens huvudförhandling uttalade 

fiskeriverkets handläggare i stället att hon inte vet vilka effekter det nu aktuella projektet 

kan få. 

 

Länsstyrelsens överklagande 

Även i målet om muddring i Sjöbodviken utförde föreningen provtagning i bottensediment 

i samråd med länsstyrelsen. Kopia av den del av MKB:n i målet om Sjöbodviken som 

innehåller analys värden mm bifogas, bilaga 3. Av tabellen framgår att jämförelsen av 

uppmätta värden gjordes mot riktvärden för förorenade havssediment, alltså de riktvärden 

som Sweco och Skärgårdsföreningen nu åberopar i förevarande mål. 

 

Länsstyrelsens yttrande i målet om Sjöbodviken finns som bilaga 8 till inlagan den 5 

oktober 2009 i förevarande mål. Länsstyrelsen hade inget att erinra mot muddring och 

deponi (på samma plats som i förevarande mål). Av yttrandet (sid. 2 st. 2) framgår att 

länsstyrelsen använde sig av ”Naturvårdsverkets riktvärden för förorenade havssediment” 

vid sin bedömning, alltså samma värden som Skärgårdsföreningen och Sweco nu 

använder sig av. 

 

Mot den bakgrunden är det särskilt svårt att förstå varför länsstyrelsen anser att 

föreningen ska genomföra provtagning av sediment på annat sätt än i samband med 

målet om Sjöbodviken eller varför andra riktvärden ska tillämpas i detta mål. 

 

I själva verket har föreningen i detta projekt, enligt anvisningar från 

länsstyrelsen, genomfört flera och mera omfattande provtagningar än i Sjöbodviken. 

Efter samråd med Sweco omfattade den första provtagningen fler ämnen än i 

Sjöbodviken. Föreningen meddelade länsstyrelsen vad provtagningen skulle omfatta, 

men fick inget svar. När föreningen hade presenterat resultatet av  första provtagningen 

krävde länsstyrelsen flera prover avseende samma ämnen men också prover avseende 

andra ämnen (PCB mm), vilket föreningen har genomfört och redovisat. 

 

Skärgårdsföreningen har anlitat två konsulter för upprättande av MKB och Sweco för att 

ta sediment och analys av dessa. Som framgår av bilaga 1 har Sweco nu konstaterat att 

företaget förväxlat jämförvärdena i sina analyser och att de av Skärgårdsföreningen vid 

Miljödomstolens huvudförhandling redovisade värdena är de korrekta. Aktuell tabell 

bifogas, bilaga 4. 
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Skärgårdsföreningen kan inte uttala sig om länsstyrelsens jämförelsematerial utan att få 

ta del av detta. 

 

Länsstyrelsen har inte tidigare, vare sig i detta mål eller i målet om Sjöbodviken, haft 

synpunkter avseende TBT. Det noteras att det mål länsstyrelsen omnämner avsåg 

underhållsmuddring i Norrtälje hamn. Halten TBT bedömdes sammanhänga med att TBT 

använts i bottenförger fram till 1993. Nu aktuella områden har inte använts för den typen 

av båttrafik som förekommer i Norrtälje hamn. 

 

I detta ärende har provtagning och analys även ägt rum avseende TBT, bilaga 5. Som 

framgår där och som redovisas i bilaga 1, är halten inte ens mätbara. 

 

Skärgårdsföreningen vill avslutningsvis erinra om vad som anförs i bilaga 4 till ansökan, 

sid. 12. Länsstyrelsen i Västernorrlands län gjorde åren 2002 – 2004 en inventering och 

bedömning av stränder i länet. I inventeringen finns Svartviken med, däremot inte 

Lassöviken. Svartviken bedömdes av länsstyrelsen inte ha några höga naturvärden.   

 

Miljönämnden 

Skärgårdsföreningen åberopar vad som anförs i bilaga 1. 

 

Skärgårdsföreningen har noterat att den ansökta platsen för deponeringen inte berör 

riksintresseområdet för yrkesfisket. Som framgår av bilaga 10 till ansökan förordar  

yrkesfiskarna i området att projektet får genomföras med motivering att de ansökta 

åtgärdernas positiva effekter på fiskbestånd och fiske långsiktigt överväger den 

temporära, övergående negativa påverkan som kan förekomma. 

 

Östersund den 25 mars 2011 

 

 

Leif Andersson 

 

 

 

 

 

 

 

 


