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Turerna kring Lubbanprojektet har varit många men nu kan Peter Brugge 

och de övriga i projektet glädja sig åt att kommunen bidrar till de 

provtagningar och analyser som behöver göras inför kommande 
domstolsförhandlingar. Fotograf: Lars Windh/STarkiv  

Stor framgång för Lubbankanalen  
LUBBAN  Sundsvalls kommun kommer att ge Lubbanprojektet 300 000 kronor i 

bidrag. – Det ökar våra möjligheter i domstolsförhandlingarna, säger Peter Brugge, 

företrädare för projektet. Men det finns inga garantier att kommunen kommer att 

vara med och delfinansiera själva bygget. 

 

 

 Den planerade 

Lubbankanalen beräknas bli 

450 meter lång. Tanken från 

föreningen bakom projektet 

är att återskapa en 

vattenväg mellan 

Lassöviken och Svartviken, 
strax söder om Skatan.  

 

Lubbankanalen 

 

Projektets miljöprövning har haft många turer. Först fick projektet klartecken för bygget, men 

beslutet överklagades. 

Bland annat hade Sundsvalls kommuns egen miljönämnd invändningar. 

Inför kommande förhandlingar i domstolen finns krav på att ansvariga bakom 

Lubbanprojektet genomför utökade provtagningar. 

I runda tal handlar det om 400 000 kronor i kostnader där 300 000 avser provtagningar och 

analyser och 100 000 kronor advokatkostnader. 

Njurunda Skärgård Ekonomiska Förening har ansökt om bidrag på den totala summan. 

Kommunens ledande förvaltning med Stefan Söderlund i spetsen föreslår att avslå ansökan – 

men den politiska majoriteten kommer att säga ja. 

– Vi kommer att ge 300 000 kronor i bidrag för prover och analyser. Däremot kan vi inte 

betala 100 000 kronor i advokatkostnader, då vår egen miljönämnd överklagat ärendet, säger 

kommunalrådet Magnus Sjödin (M). 

För Peter Brugge, ordförande i Lubbanprojektet, är det här pengar som kan avgöra hela 

projektets framtid. 

– Utan dessa pengar hade våra möjligheter att vinna i domstol försämrats, säger han. 

Meningen var att domstolsförhandlingarna skulle ske den 11 oktober, men kommer nu att 

flyttas fram till januari. 

De fyra borgerliga Allianspartierna har tidigare ställt sig positiva till en medfinansiering av 

Lubbankanalen och det lyftes också fram i valrörelsen. 

Kommunens ledande tjänstemän konstaterar dock att projektet inte överensstämmer med de 

prioriterade områden som pekats ut i "Norrlandshuvudstad" och "Visit Sundsvall". 

"Projektet är mycket dyrt ställt i relation till övriga turistsatsningar och förväntat utfall", 

skriver de i beslutsunderlaget. 

Magnus Sjödin vill – trots tidigare löften – inte ge några besked i dagsläget huruvida 

kommunen kommer att vara med och finansiera bygget av kanalen som beräknas kosta 11 

miljoner kronor. 

– Låt oss först se vad det bli för beslut om kanalen över huvudtaget får byggas innan vi tar 

ställning till det, säger Magnus Sjödin. 

Bland annat måste hänsyn tas till det allmänna ekonomiska läget, samt hur villkoren ser ut i 

den slutgiltiga miljöprövningen. 

För Peter Brugge och entusiasterna bakom Lubbankanalen har politikernas klartecken till 

bidraget inneburit att förhoppningarna ökat. 

– Vi är optimistiska, säger han. 
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