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I dag avgörs Lubbankanalens öde 
LUBBAN I dag kommer beskedet från mark- och miljööverdomstolen om 

Lubbankanalen. – Vi är optimistiska. Vi har svårt att förstå att domstolen ska kunna 

säga nej, säger Peter Brugge, ordförande i Njurunda Skärgårdsförening.  

 

Redan 2007 började lokalbefolkningen att jobba för att få till en 450 meter lång kanal mellan 

Lassöviken och Svartviken i Lubban. Länsstyrelsen och miljönämnden i Sundsvalls kommun 

har varit kritiska till kanalbygget, men sommaren 2010 sa miljödomstolen ja. Domen 

överklagades till mark- och miljööverdomstolen där domen faller i dag. 

Peter Brugge hänvisar till ett starkt stöd för projektet hos de boende i området. 

Det här är viktigt för utvecklingen av Njurundakusten, för besöksnäringen, för att vi ska 

kunna leva och bo här samt få fler företagare, säger Peter Brugge. 

Han berättar att idéerna om en kanal kom sedan man såg att miljön i vikarna började 

försämras på grund av den allt sämre vattengenomströmningen. 

Det har accelererat under senare år. Ska vi kunna bo här behöver vi en hygglig miljö och det 

blir det inte vid vikarna och stränderna när vattnet står stilla, säger Brugge. 

Kan en kanal påverka huspriserna? 

Jodå, det kommer det att göra. Även utan kanalen har huspriserna ökat, men allt som gör 

området mer attraktivt ökar säkert även huspriserna, säger Brugge. 

I Svartviken där ena kanalmynningen ska anläggas hittar vi Stefan Persson. Trots att Perssons 

familj skulle påverkas negativt av ökande båttrafik från en ny kanal, så är även han positiv till 

projektet. 

Jag tror inte att miljönämnden förstår att viken håller på att dö, säger Stefan Persson. 

Blir det sedan grönt ljus till kanalen krävs det även 13 miljoner till själva bygget. 

Visst fattas det pengar, men jag ser ändå det som ett mindre problem än själva 

miljöprövningen, säger Peter Brugge. 

Han följer även med stort intresse E4-bygget och vilka krav som kommer att ställas för deras 

muddringsmassor. 

I sitt eget kanalprojekt har man blivit ålagda att undersöka sedimenten ett flertal gånger. 

Det läggs mycket hinder i vägen för oss tycker vi. Vi ser inte att det stora projektet verkar 

behandlas på samma sätt, men vi får se eftersom vi inte har sett slutet ännu, säger Peter 

Brugge. 

Vad händer om miljööverdomstolen säger nej till kanalbygget? 

Om det blir ett nej ska vi ta ställning till om vi ska överklaga beslutet, men det har jag svårt att 

se att vi orkar med. 

 

Fakta 
 

Lubbankanalen 
 

Björkviksundet mellan Lassöviken och Lubban var tidigare ett sund som på grund av 

landhöjningen växt igen.  

Den planerade kanalen ska bli 450 meter lång, cirka 15 meter bred och ungefär 3,5 meter 

djup. Bredden kommer att variera och ha tre mötesplatser för att tillåta möten och strandhugg. 

Cirka 20 000 kubikmeter schaktmassor från kanalen, i huvudsak morän, ska fraktas till tippen 

vid Lomyran, ungefär 8 kilometer bort. 

 

Detta har hänt 

2005  

Njurunda Skärgård ekonomisk förening startas och man genomför ett muddringsprojekt i 

Skatan. 

2007, oktober  

Ett hundratal boende i Njurunda Skärgårdsförening vill bygga en kanal mellan Lassöviken 

och Lubban. 30 år tidigare lanserades samma idé, men då var de boende i området inte 

överens. 

2008, maj  

Skärgårdsföreningen får en kvarts miljon kronor från Nutek för att göra en förstudie med 

undersökningar och en mijökonsekvensbeskrivning. 

2008, december  

Länsstyrelsen meddelar att kanalen skulle leda till en betydande miljöpåverkan. 

2009, december  

Även miljökontoret i Sundsvall anser att muddringen för den nya kanalen ger negativa effekter på 

miljön. 

2010, maj  

Miljödomstolen säger ja till bygget av Lubban-kanalen. 

2011, januari  

Länsstyrelsen och miljönämnden i Sundsvall överklagar domen och Mark- och Miljööverdomstolen 

beslutar att ta upp frågan. 

2011, oktober  

Sundsvalls kommun beslutar att ge 300 000 kronor i bidrag till prover och analyser inför 

miljöprövningen. 

2012, mars  

Mark- och miljööverdomstolen kommer med sin dom. 

 

Ove Öst 

060-197277 


