
 

 1

 
Till 
HÖGSTA DOMSTOLEN 
Mark- och miljööverdomstolen,  
Svea Hovrätt, rotel 060203 
Box 2290, 
103 17 STOCKHOLM 
 
E-post: svea.hovratt@dom.se 
 
 

Överklagan av Mark- och miljööverdomstolens beslut vid 
Svea Hovrätt, dom 2012-03-20 i mål nr M 6405-10 
 

Klagande 
Njurunda Skärgård ekonomisk förening (föreningen) 
c/o Peter Brugge 
Galtströmsvägen 140 
862 96 NJURUNDA 
 

Motpart 
1. Länsstyrelsen i Västernorrlands län 
    871 86 HÄRNÖSAND 
 
2. Sundsvalls kommun 
    851 85 SUNDSVALL 
 

Saken 
Anläggande av kanal m.m. i före detta Björkvikssundet, utförande av muddring i Lassöviken 
och Svartviken samt dispens för att dumpa muddermassor i havet, allt i Sundsvalls kommun. 
 

Yrkande 
Föreningen yrkar att Högsta Domstolen undanröjer Mark- och miljööverdomstolens (Mmöd) 
dom att inte tillåta de sökta åtgärderna som de preciserats i ansökan. 
 
I andra hand yrkar föreningen att Högsta Domstolen, med ändring av Mark- och 
miljööverdomstolens dom, beviljar sökta tillstånd till anläggande av kanal m.m. i före detta 
Björkvikssundet, utförande av muddring i Lassöviken och Svartviken samt dispens för att 
dumpa muddermassor i havet, och omhändertagande av förorenade massor enligt lämnad 
redogörelse, allt i Sundsvalls kommun enligt föreningens talan.  
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Grund för överklagandet  

Föreningen anser att det finns skäl att förmoda att Mark- och 
miljööverdomstolen grovt förbisett och inte beaktat av för målets 
bedömning väsentliga fakta.  
Föreningen och motparterna har helt olika uppfattning om vikarnas status vad gäller 
fiskreproduktion, fiskdödlighet, syrefattighet, stank etc. Dessutom har vittnen uttalat sig om 
detta under förhandlingen. Det åligger Mark- och miljööverdomstolen (hädanefter Mmöd) att 
bedöma frågeställningarna, och domstolen skulle dessutom i domen ha redovisat domskälen, 
alltså varför den inte godtagit föreningens och de hörda personernas uppfattning. Det har 
Mmöd inte gjort. För att kunna göra och redovisa en sådan bedömning måste domstolen även 
redovisa de fakta som legat till grund för sin bedömning, bl.a. vad de som hördes vid 
förhandlingen sa. Det har inte Mmöd inte heller gjort. Avsaknaden av detta framstår som 
grovt förbiseende av Mmöd. 

Föreningen anser att det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att 
överklagandet prövas av Högsta Domstolen. 
Mark- och miljööverdomstolens dom är generell och prövar inte förhållandena i det enskilda 
fallet. Detta till skillnad från Miljödomstolen (hädanefter Md) som gjorde en grundlig 
prövning av målet utifrån de faktiska omständigheterna i detta fall. Den domen är utförlig och 
redovisar tydligt hur man resonerat i de frågor där parterna har olika uppfattningar. Mmöd har 
skrivit en beklämmande tunn och mager dom med generella påståenden. Slutsatsen av domen 
kan dels uppfattas vara att det råder generellt förbud att muddra de grunda vikarna i området 
och dels att kunskap, kompetens och erfarenheter från andra intressenter än myndigheter 
saknar värde.  

Vad är det som ska gälla i rättstillämpningen? En sakligt motiverad bedömning utifrån de 
enskilda fallen, som tidigare i Sjöbodviken och Miljödomstolens dom i det här målet, eller 
avslag med generella motiveringar och utan bemötande av de skäl som sökanden åberopar? 

 
Utveckling av överklagandet.  

Föreningen anser att det finns skäl att förmoda att domstolen grovt 
förbisett och inte beaktat av för målets bedömning väsentliga fakta. 
Dessa skäl har delats i fyra huvudområden 1-4 som utvecklas i det följande; 

1. I sammanfattningarna av parternas argument kan vi se uppenbara felaktigheter i 
de argument som framförts av Sundsvalls kommun. Det kan därför inte uteslutas 
att domstolen fattat sitt beslut på felaktiga uppgifter.   

1.1. Kommunen hävdar att det muddringstillstånd som gavs när Sjöbodviken i Skatan 
åtgärdades 2006-07, vilar på andra grunder, nämligen att muddringen ansågs nödvändig 
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för fiskelägets bestående och där möjligheten till båttrafik ingår i det argumentet. Vi 
hävdar att det inte finns någon avgörande skillnad i de båda fallen, eftersom yrkesfisket 
redan för ett halvt sekel sedan upphörde. Båda vikarna trafikeras huvudsakligen av 
fritidsbåtar, och kommer så att göra under överskådlig tid framöver. 

 
1.2. Kommunen påstår att den tidiga uppvärmningen av grunda vikar under våren är 

gynnsam för fiskyngel. Vi menar att temperaturförhållandena i inre delen av den långa 
och trånga Lubbanviken tvärtom är en stressfaktor för fiskyngel, då den kan variera 
starkt beroende på vindriktning, kallt vid frånlandsvind och varmt vid pålandsvind. 
Detta har domstolen noterat, men inte vägt in i domslutet. 

 
1.3. Kommunen påstår att ”omsättningstiden av vatten . . . i vikarna är mycket kort” och 

”tilloppen till vikarna mot omgivande hav är öppna och fungerar väl”, vilket är felaktigt. 
Lubbanviken är lång och smal med en tröskel vid mynningen, vars vattenomsättning 
därför är starkt begränsad jämfört med en öppen vik. Därtill kommer att tät växtlighet av 
bl.a. kransalger i Svartviken ytterligare hindrar utbytet av vatten. Med Lassöviken är det 
ännu värre, den är en del av en avskuren lagun (Lassöviken, Galtfjärden och 
Sjöbodviken) vars vattenutbyte med havet hindras dels av ett trångt och grunt sund 
(mellan Björn och Järn) dels av en långsträckt förbindelse ut till öppet hav utanför 
Furuskär. 

 
1.4. Kommunen påstår ”Det finns inga tecken på en ansträngd syresituation i vikarna”, vilket 

är en uppenbar osanning. Syrgasbristen under sommaren är väl omvittnad under de 
muntliga förhandlingarna och dessutom påvisad med hjälp av våra egna syremätningar. 
Kommunen har två enstaka syremätningar gjorda vid ett tillfälle strax utanför 
Svartviken, vid Åbodarna där Svartviken mynnar i egentliga Lubbanviken. Vi har mätt 
syrehalten på olika djup under tiden oktober 2010 till juli 2011 i egentliga Svartviken 
(på fem ställen), i Lassöviken (på ett ställe) och som jämförelse i den nyligen muddrade 
Sjöbodviken i Skatan (på tre ställen). Sammanlagt 126 mätningar gjordes. Resultaten 
visar att syrebrist uppträder i de djupare liggande vattenlagren oberoende av tid på året, 
förutom i den nyligen muddrade Sjöbodviken i Skatan, där hela vattenmassan är 
syremättad. Tyvärr hade vi inte tillgång till mätinstrument (välvilligt utlånad av en 
marin miljökonsult i Göteborg) under den varma, vindstilla sommarperioden, då 
situationen är värst, och då död fisk flyter iland på stränderna. Resultaten är beskrivna i 
dokument som Mmöd haft till grund för domen.  

 
1.5. Kommunen påstår att förekomsten av död fisk på badstränderna är en naturlig del av 

spiggens livscykel. Vi vill påpeka dels att en studie av rapporterade fall om fiskdöd i 
Sverige ger vid handen att det ofta rör sig om spigg, men även gös, gärs och andra 
ospecificerade arter, dels att den gemensamma faktorn i samtliga fall är rådande 
syrebrist i vattnet. Genom hela denna miljöprövningsprocess har vi hävdat att 
Svartviken drabbas av syrebrist och, som en följd av det, spridning av vätesulfid i luften 
p.g.a. dåligt vattenutbyte under varma sommarperioder, utan att få gehör vare sig hos 
kommunens representant eller hos Mmöd. 
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1.6. Kommunen påstår att Projekt Friskare Hav inte har vidtagit några åtgärder i grunda 

vikar. Det är felaktigt, och bekräftas både i projektansökan och i slutrapporten. Som 
exempel vill vi framföra att två av de fem huvudsyftena med projektet var dels att ”öka 
vattenomsättningen inom grundområden i innerskärgården”, dels att ”minska tillväxten 
av fintrådiga grönalger och därigenom reducera eutrofieringen i grunda havsvikar”. 
Förutom andra åtgärder genomfördes i 6 av 16 delprojekt sanering av just det slag vi vill 
åstadkomma i det aktuella projektet. 

 

2. Domen tar inte någon som helst notis om de vittnesmål som framfördes vid 
förhandlingarna, vare sig i bakgrunden till eller i själva domslutet. Detta måste 
anses vara ett grovt förbiseende av domstolen. 

I domen berörs överhuvud taget inte de muntliga vittnesmål som framfördes under 
förhandlingen, de vare sig kommenteras eller tas hänsyn till. Det är ett grovt förbiseende 
av domstolen. Föreningen och motparterna har helt olika uppfattning om vikarnas status 
vad gäller fiskreproduktion, fiskdödlighet, syrefattighet, stank etc. De hörda personerna 
har uttalat sig om det. Det åligger Mmöd att bedöma frågorna och skulle i domen därför 
ha redovisat domskälen, dvs. varför föreningens och de hörda personernas uppfattning 
inte godtagits. Det har Mmöd inte gjort. För att kunna göra och redovisa en sådan 
bedömning måste Mmöd även redovisa de fakta som legat till grund för dess 
bedömning, bl.a. vad dem som hördes vid förhandlingen sa. Det har man heller inte 
gjort. Avsaknaden av detta framstår som ett grovt förbiseende av Mark- och 
miljööverdomstolen.    

Bristen på redovisning av vad som förevarit vid huvudförhandlingen i Mmöds dom är 
särskilt anmärkningsvärd eftersom domstolen hållit huvudförhandling med syn mitt i 
vintern, och personerna hörts vid huvudförhandlingen och att vi trots vintern skulle 
kunna ge Mmöd en bild av naturförhållandena inne i vikarna. De hörda personerna har 
uttalat sig om vikarnas status vad gäller fiskreproduktion, fiskdödlighet, syrefattighet, 
stank etc. (Bilaga 2).  

2.1 Flera personer ur flera generationer, permanent boende vid Lassöviken eller Svartviken, 
vittnade om den miljö som de sett försämras sedan mitten av 1900-talet och som de nu 
tvingas leva i. De medgav att byggande av en kanal kanske inte var något de själva 
prioriterat högst, då den kommer så nära deras tomter, men ser nödvändigheten att 
öppna upp sundet igen och muddra området för att öka vattengenomströmningen, allt för 
att de skall kunna bo kvar med sina familjer i området och i framtiden överlämna dem 
till kommande generationer. 

 
2.2 Ett flertal vittnen intygade också att tillgången på fisk idag är mycket låg i Lubban- och 

Lassövikarna i jämförelse med tidigare. Man gör också en jämförelse med vad som har 
hänt med fisketillgången före och efter muddringen i Sjöbodviken i Skatan, där det idag 
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”vimlar” av fisk där den före muddringen var i stort sätt obefintlig. Referat av deras 
vittnesmål presenteras i Bilaga 2. 

 
2.3 Föreningens företrädare under förhandlingen, Ingeli Gagner, berättade bl.a. om att 

kanalprojektet ingår i en utvecklingsplan för området som både boende och 
näringsidkare i området är mycket engagerade i. Den typen av samhällsengagemang 
stöds dessutom av den regionala utvecklingsstrategin (Länsstyrelsen). Inget av de 
argument föreningens företrädare föredrog under förhandlingen har återgivits i domen.  

 

3. Vi kan inte se i domen att några av våra argument i miljöprövningsprocessen 
utvärderats, ej heller att domen tar ställning till föreningens talan för att 
genomföra en förbättring av en för närboendes klart försämrade livsmiljö samt i 
samband därmed även en samhällsutveckling till förmån för kommande 
generationer.  

Bestämmelserna i Miljöbalken ”syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär 
att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö”. I 
domen har ingen hänsyn tagits till människans miljö och livsvillkor, ej heller till en för 
människan hållbar utveckling. 

”Miljöbalken skall tillämpas så att människors hälsa och miljön skyddas mot skador och 
olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan…” 

Denna tillämpning är något som domstolen helt har förbisett, då man endast sett till 
argument för att bevara fiskarnas reproduktionsområden i den status de har i dag, trots 
att dessa områden erbjuder en undermålig och t.o.m. skadlig livsmiljö för människan. 

Det som beskrivs nedan har domstolen haft tillgång till, men vi vill kort förtydliga och 
beskriva förhållandena i denna miljö, då vi anser att man inte har tagit någon hänsyn till 
människans miljö idag och genom domen skapar ett hinder för att tillförsäkra 
kommande generationer en hälsosam och god livsmiljö samt möjligheten för att skapa 
en hållbar utveckling. 

3.1 Det område, som vi vill muddra och återskapa vattengenomströmningen i, har bebotts av 
människor i många generationer. Idag finns ett hundratal fastigheter i området som 
bebos av både åretruntboende och sommarboende. Sundsvalls kommun har upprättat en 
Kustplan för hela kustremsan med syfte att skydda sina kuster. Därefter har kommunen 
också pekat ut LIS-områden (Landsbygdsutveckling I Strandnära lägen) för att 
byggande av bostäder och infrastruktur skall underlättas och för att tillgängliggöra 
rekreationsområden för allmänheten. Skatan och Lubban är två sådana områden och i 
LIS-förslagets MKB visar kommunen att dessa områden inte utsätts för någon negativ 
miljöpåverkan genom att pekas ut som ett LIS område. 
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3.2 Svartviken/Lassöviken är inget skyddat område för fiskarnas reproduktion idag, då det 
under hela sommarhalvåret trafikeras av de boendes båtar för bl.a. vattenskidåkning och 
nöjesåkning. De som bor i direkt anslutning till Svartviken, alltså den innersta av 
Lubbanviken, måste köra med sina motorer genom vikens sörja av bottenlevande växter 
för att komma ut från och in till sina bryggor.  I Lubbanviken finns ytterligare två 
mindre vikar som också de p.g.a. landhöjningen har utvecklats på samma sätt som 
Svartviken och Lassöviken. 

 
3.3 Länsstyrelsen förklarade år 2008 Salen, ca 6km från Lubban, som ett marint 

naturreservat. ”Reservatet ska säkerställa att området fortsatt utgör en oexploaterad 
landhöjningskust med grunda havsvikar, öar, grundområden…”. Delar av området är 
även Natura 2000-område. 

 
3.4 Vid naturreservatet och de ovan nämnda mindre vikarna i Lubban finns ingen 

bebyggelse och ingen båttrafik, så de är redan skyddade vikar i området och lämpliga 
för fiskars reproduktion. Att det redan idag finns ett antal skyddade vikar har domstolen 
inte tagit hänsyn till, utan vill utöka antalet även med de vikar det aktuella projektet rör, 
trots att det redan nu och i framtiden kommer att bli ännu sämre miljö för de människor 
som bor utmed dess stränder. 

 
3.5 På grund av landhöjningen och en anlagd väg har den tidigare vattenförbindelsen genom 

det naturliga Björkvikssundet mellan Lassöviken/Skatan och Svartviken/Lubban 
försvunnit. Detta har resulterat i ett bristande vattenutbyte i angränsande vikar samtidigt 
som övergödning av bottensedimenten från närliggande sommarstugebebyggelse har 
stimulerat bottenvegetation till den grad, att syrebrist under sommaren allvarligt 
försämrat vattenmiljön. Livsmiljön för de boende i området har försämrats på ett högst 
påtagligt sätt. Det sprider sig en doft av svavelväte över området, en doft som inte bara 
är obehaglig, redan när man känner doften av svavelväte är halten i luften ohälsosam 
(när syret i vattnet är slut bildas giftigt svavelväte som följd av 
nedbrytningsprocesserna). Förklaringen till den dåliga livsmiljön för människorna ligger 
i att utbytet med friskt syresatt vatten är för långsam men kan avhjälpas med en kanal 
som förbinder de båda havsvikarna med varandra.  

 
3.6 Vi har beskrivit hur man kan handskas med övergödning i vikarnas vatten och sediment 

beroende på den otillräckliga reningen av hushållsavlopp i sommarstugeområden som 
rått i ett halvt sekel. Vi har också hänvisat till de lösningar som man har tillämpat på 
andra ställen i landet. Ett lovvärt exempel är ”Projekt Friskare Hav” i Strömstad 1999-
2005. Regeringen tog senare ett initiativ till liknande åtgärder i andra delar av landet 
genom ett regeringsdirektiv (RU51b, 2007) till länsstyrelserna i kustlänen i egentliga 
Östersjön och Västerhavet med uppdraget att ”Inventera behovet av och möjligheterna 
till restaurering av övergödda havsvikar och kustnära sjöar.” Såvitt vi kan se, har 
domstolen inte tagit ställning till denna information.  
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4. Föreningens argument för de samhällsekonomiska fördelarna har inte värderats. 
 

Vi är medvetna om att vi i miljöprövningen har bevisbördan för att visa att projektet 
främjar en hållbar utveckling. Vi anser att vi i projektbeskrivning, yttranden och under 
förhandlingen visat att fördelarna starkt överväger nackdelarna. Dessutom har projektet 
stöd av många samhälls- och näringslivsaktörer. Både Länsstyrelsen och Sundsvalls 
kommun har under hela miljöprövningsprocessen enbart fokuserat på de parametrar som 
kan kopplas till fiskrekryteringen dvs. grunda, flikiga vikar. Upprörande nog har domen 
också enbart tagit hänsyn till dessa parametrar. 

4.1 När föreningen tog beslutet om att söka tillstånd för vattenverksamheten, d.v.s. ”för 
kanalprojektet med tillhörande inseglingsrännor” var detta resultatet av en medveten 
strävan för hållbar samhällsutveckling från boende och näringsidkare i området. Det har 
vi dels beskrivit i termer av förbättring av miljön för både fiskar och oss människor som 
bor i området, och dels formulerat som en stark vilja att påverka förutsättningarna för en 
positiv samhällsutveckling i området. Det senare innebär för oss ett samhälle som 
fungerar i generationer framåt för barn, vuxna och äldre med både arbetstillfällen och 
rekreation, social samvaro och service. I dag är det inte så. Här finns varken skola eller 
dagis, inget äldreboende och enbart ett begränsat antal säsongsarbetstillfällen. 
Möjligheterna att påverka vår framtid är starkt kopplade till besöksnäringen.  

 
Föreningen har visat att en kanal kommer att locka mellan 10.000 och 30.000 besökare 
årligen till området. Det handlar om besökare som själva inte har båt, men som 
fascineras av det skådespel som båtar i kanalen kan erbjuda, och som tycker om att 
vistas i den naturmiljö som tillgängliggörs genom kanalen. Besökare som exempelvis 
väljer att äta både lunch och middag i området och ta en kopp kaffe, en glass, köpa en 
souvenir samt köra bil (köpa drivmedel) i omgivningarna spenderade enligt TEM 432 kr 
per dag år 2009, inom besöksnäringen i Nordanstig, en grannkommun till Sundsvall. 
TEM är den Turistekonomiska Modellen, den allmänt vedertagna analysmetod enligt 
vilken turismens ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter beräknas. Det ger 
mellan 4-12 miljoner kr i intäkter (10-30.000 besökare) till den lokala besöksnäringen 
årligen. Projektet är alltså viktigt för besöksnäringens utveckling.  

 
Att ett ökat besöksunderlag ger möjlighet till fler tjänster från lokala entreprenörer är 
också något som lyfts fram i den nationella strategin för svensk besöksnäring. För varje 
miljon i omsättning går som regel mer än 50 % till skatter. (Det är bl.a. moms på 12 
eller 25 %, arbetsgivaravgifter ~30 %, inkomstskatt och i bästa fall även vinstskatt). 
Kring besöksnäringen växer även andra servicetjänster av olika slag fram. Kustvägen 
har utvecklats till att bli en turistdestination. Besökarna frågar efter sevärda besöksmål.  

 
Kanalen tillgängliggör området och ökar destinationens attraktionsvärde. Föreningens 
uppfattning stöds i skrivelser från följande: Sundsvalls kommun, Nordanstigs kommun, 
Näringslivsbolaget i Sundsvall, Almi, Handelskammaren i Västernorrland, Företagarnas 
Riksförbund, Njurundaföretagarna, Kustvägen och inte minst de lokala näringsidkarna. 
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Alla är positiva och förordar att kanalprojektet skall genomföras. Av den stora 
uppslutningen kring ansökan som gjorts, och att det inte framkommit några negativa 
synpunkter, måste slutsatsen bli att projektet har stor allmän betydelse.  
Våra motparter uttrycker tveksamhet till de samhällsekonomiska fördelarna men nämner 
inga skäl för sina antaganden. Domstolen har inte redovisat varför man ändå valt att utgå 
från motpartens uppfattning i sitt domslut.  

 
4.2  Föreningen var omedveten om föroreningsläget när miljöprövningsprocessen inleddes 

och kunde inte ens tänka tanken att föroreningar i bottensedimenten kunde vara ett 
problem med tanke på att tillsynsmyndigheterna så kategoriskt pekat på den goda 
barnkammarmiljö som de grunda vikarna erbjuder. När nu föroreningsläget påvisats 
genom sedimentprover är vår ambition att ytterligare förbättra miljön genom projektet. 
Det ska göras genom beprövad saneringsteknik för muddring – sugmuddring med skydd 
av siltgardiner, genom att ta upp de förorenade massorna på land, avvattna dem i s.k. 
geotuber, och samtidigt avsluta en industrideponi. Det ger förutom bättre 
vattenomsättning även en sanering av sedimenten på ett begränsat bottenområde och 
schaktmassorna kan dessutom användas för att avsluta en industrideponi i närheten. Det 
ger en trippelverkan på miljö och ekonomi, argument som inte synliggjorts i domen. 

 

Föreningen anser att det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att 
överklagandet prövas av Högsta domstolen 
Vad ska man kunna utläsa i en dom från Mmöd? Föreningen menar att domen innehåller så 
pass allvarliga brister att man kan ifrågasätta hur domstolen hanterar Miljöbalken, hur 
information och synpunkter redovisas och värderas, hur Mmöd egentligen kommit fram till 
sina slutsatser samt hur domstolen värderar samhällsnytta och medborgarnas engagemang? 
Föreningen menar att det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att dessa frågor besvaras. 

1. Mmöds sätt att komma fram till domslutet skiljer sig markant från Mds sätt att bedöma 
målet, d.v.s. vilka fakta och omständigheter som anses ha betydelse. Md beaktar båda 
sidornas miljöargument, uttalanden från kommuner, näringslivet, föreningar m.fl., hur 
stort det enskilda och allmänna intresset för projektet är, effekter av ökad vattengenom-
strömning, att bygden hålls levande, möjligheter till friluftsliv, säkerhet till sjöss mm. 
Överdomstolen tar inte upp något av detta i sitt domslut och har inte visat att de tagit 
hänsyn till det övergripande målet för miljöbalken att främja en hållbar utveckling och 
på så sätt tillförsäkra levande och kommande generationer en hälsosam och god 
livsmiljö. Ska man tolka domen så att bevarande av grunda vikar ska tillmätas större 
betydelse än människornas boendemiljö? 

2. Det finns omfattande bebyggelse i området ända från Björköfjärden och ut via Lubban 
till Galtström. Landhöjningen är en knapp centimeter per år. Av proverna i Svartviken 
framgår att uppgrundningen genom sedimentering är minst en centimeter per år, alltså 
totalt ca 2 cm/år. Det är oerhört mycket. Det innebär också att de grunda vikarnas areal 
kommer att reduceras med närmare 1/3 på 50-75 år. En illustration av tidsutvecklingen i 
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Svartviken presenteras i Bilaga 1. Det innebär att det med nödvändighet kommer att 
krävas muddring i området för att befintlig bebyggelse ska bibehålla tillgängligheten till 
havet, så som skett i Sjöbodviken.  

3. Hur ska ett ideellt engagemang för den bygd där man bor bedömas? Vilket värde har 
det? Västernorrlands läns regionala utvecklingsstrategi för 2011-2020 RUS har fyra 
fokusområden. Ett av dem är Människan som drivkraft. Inriktningsmålet under den 
rubriken är att ”år 2020 har vi byggt upp konkurrenskraftiga och hållbara samhällen och 
livsmiljöer över hela länet som ger hög livskvalitet och skapar framtidstro, engagemang 
och öppenhet. Den mänskliga drivkraften är vår mest avgörande utvecklingsresurs, 
att uppmärksamma, vårda och stimulera”. Denna strategi är något både myndigheter 
och medborgare ska förhålla sig till. Föreningen menar att det lokala, ideella 
engagemanget ska vägas in i en miljödom. På den punkten har domstolen brustit i 
helhetssyn, och det är viktigt för rättstillämpningen att Högsta domstolen ger en 
anvisning i den frågan. 

4. Hur bör Miljöbalkens övergripande mål, att främja en hållbar samhällsutveckling och 
tillförsäkra levande och kommande generationer en hälsosam och god livsmiljö, belysas 
i en dom från Mmöd? 

 

Sakkunniga i frågor gällande den marina miljön har varit styrelseledamoten Elisabet 
Fogelqvist, professor emerita i marin kemi, med mångårig erfarenhet av marin miljövård 
såväl nationellt som internationellt, Sture Lindahl, SMHI:s Oceanografiska Laboratorium, 
Ivar Sundvisson, f.d. fiskekonsulent Länsstyrelsen Västernorrland och Per-Anders 
Bergqvist, Exposmeter AB. 

 

 

Njurunda, 16 april 2012 

 

Peter Brugge, ordförande 

Njurunda Skärgård ek. förening 
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Bilaga 1 

Flygfoto över Svartviken 
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Bilaga 2 

Fastighetsägare som vittnat vid huvudförhandlingen i Överdomstolen 
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Vittnena, fastighetsbeteckning och kortfattad sammanfattning av deras vittnesmål  

Elisabeth Zetterberg, Häljum 1:11. Ruttnande sjok av alger flyter omkring och ser ut att 
kväva bottnen. Man ser inte längre någon bottenvegetation. Även vassen lägger sig och 
förhindrar bottenvegetationen. Sjöfåglar, t.ex. änder och knipor, har minskat utmed 
stranden, där de tidigare sökte skydd i vassen. Nu kan de inte simma in i vassruggarna 
utan söker sig till andra områden. Trafiken av fritidsbåtar är redan nu så pass omfattande 
att en kanal inte kommer att innebära någon större skillnad. 

Erik Söderberg, Häljum 15:1. Jag växte upp vid Lassöviken, och minns hur vi som barn 
1956 – 57 levde där. Vi grabbar brukade paddla kanot genom Björkvikssundet. När vi 
kom till vägen lyfte vi kanoterna över till Svartviken och paddlade vidare.  

Margareta Sollander, Häljum 23:1. Min fastighet är belägen längst in i Lassöviken och 
gränsar till det planerade kanalområdet. Jag konstaterar att för varje år försämras 
boendemiljön i viken p.g.a. ökad igenväxning, botten blir alltmer dyig och vattnet är 
stillastående. Den planerade kanalen och muddringen kommer att medföra ökad 
vattengenomströmning och därmed förbättra miljön både för oss boende och fiskar. Jag 
förordar därför att kanalbygget ska genomföras. 

Ralf Bergström, Häljum 22:1. För min familj är vikens överlevnad väldigt viktig. Vi vill 
ha friskt strömmande vatten utanför vår strand, så att vi, våra barn och barnbarn kan bada 
och fiska där. 

Camilla Apak, Armplågan 1:168. Jag har bott vid Svartviken många år och sett hur 
förhållandena försämrats. Förr fiskade vi vår matfisk vid bryggan och badade vid 
stranden. Nu går det inte att fiska längre, fisken är borta. Det som finns är bara småfisk 
som döda flyter iland på stranden. Vi har byggt ett nytt hus för min familj, men mina små 
barn tillåts inte bada i den illaluktande sörjan bland de döda fiskarna. 

Kjell Hellbom, Häljum 5:9. Tjänstemännen i myndigheterna är alldeles för passiva och 
bryr sig inte om hur vi innevånare lever. Jag har inte badat eller fiskat i Svartviken sedan 
jag var liten grabb på 1950-talet. 

Göran Sjöbom, Skatan, f.d. yrkesfiskare. Jag bor vid Sjöbodviken, och den förbättring 
som inträdde efter muddringen där blev fantastisk. Mycket mera fisk, mera fågel mera 
båtar. När tidigare talare vittnat om dåliga förhållanden i deras vikar, kan jag intyga att 
hos oss finns bara glada svanar och andra sjöfåglar, glada fiskar och glada båtägare. 
Riktat till kommun och länsstyrelse: ”Jag förstår inte vad Ni håller på med!” 

Per Sjöbom, Skatan, Rökeri- och Restaurangägare. Miljön i Sjöbodviken ändrades 
kolossalt i och med muddringen. Dessförinnan var det ingen som ville bada i sörjan, och 
någon fisk fanns inte. Numera är viken ett badparadis för alla, det finns massor av fisk i 
alla storlekar, även stora abborrar och gäddor, och massor av sjöfågel. Att öppna upp 
Björkvikssundet för bättre vattenutbyte är ett projekt som har hela bygden bakom sig. Det 
finns ingen som är motståndare till förslaget. Vanligtvis brukar det bildas falanger för och 
emot förändringar i samhället, men inte i detta fall. Det måste vara unikt! 
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