
                             

Kommunstyrelsen positiv till kanalbygge  

LUBBAN (ST) Miljökontoret säger definitivt nej till kanalbygget i Lubban men 

kommunstyrelsen är av annan mening. Det visar man i en skrivelse till miljödomstolen 

som ska avgöra ärendet om kanalen mellan Svartviken och Lassöviken i Njurunda. 

Något som föreningen bakom projektet ser riktigt positivt på. /undsvalls Tidning 18 mars 2010.  

Kommunstyrelsen är positiv till kana len och har skickat den här skrivelsen till Miljödomstolen i Östersund 

Peter Brugge, ordförande i Njurunda skärgårds ekonomisk  

Det är inte bara motgångar för kanalentusiasterna i Lubban. Tidigare har 
Njurunda skärgårds ekonomisk förening, som står bakom projektet med en kanal 
mellan de två vikarna i Skatan och Lubban, fått positiv respons från 
kommunstyrelsen och det fortsätter. Styrelsen har i en skrivelse till 
Miljödomstolen i Östersund hållit fast vid sin tidigare inställning till kanalbygget. 
"Ett genomförande av projektet skulle kunna vara ett bidrag till den attraktiva 
livsmiljö som är viktig när det gäller att attrahera boende, och även besökare, till 
regionen", skriver kommunstyrelsens ordförande Anita Bdioui i brevet till 
miljödomstolen.  

Peter Brugge, ordförande i Njurunda skärgårds ekonomisk förening, ställer sig 
positiv till kommunstyrelsens yttrande och menar att det är precis vad man vill 
med projektet. Kanalbygget anser man bidrar mycket till utvecklingen och 
optimismen bland både boende och företagare i området. Föreningen tycker också 
att kanalplanerna passar bra in i lanseringen av Kustvägen. Det menar även 
kommunstyrelsen i sin skrivelse till miljödomstolen; "Den föreslagna kanalen 
skulle kunna utgöra ett värdefullt tillskott till de satsningar på besöksnäringen 
som sker kring Njurundakusten" och där nämns också Kustvägen. Sedan tidigare 
tycker föreningen det varit mycket motgångar från olika myndigheter men efter 
den här skrivelsen tycker man att vindarna vänt. 

– Vi har känt ett motstånd från myndigheterna men totalintrycket är att vindarna 
blåser för oss. Vi hoppas miljödomstolen är klok och ger de här uttalandena från 
myndigheterna rätt proportioner, säger Peter Brugge. 

Miljödomstolen hade skrivit till både Sundsvalls kommun och miljönämnden för att 
få ett yttrande gällande kanalbygget. I första lämnade miljönämnden sitt yttrande 
men nu har även kommunstyrelsen sagt sitt om kanalplanerna i Njurunda. 

– Det känns naturligtvis bra för det saknades en motvikt till miljönämndens 
uttalande, säger Peter Brugge. 

Ett avgörande i ärendet räknar miljödomstolen ska kunna komma till våren. Då 
ska det bli klarlagt om det 450 meter långa kanalbygget i Njurundas kustområde 
ska bli av eller inte. 

Lars Windh060-197276 
lars.windh@st.nu 

______________________________________________________________ 

Så långt artikeln i Sundsvalls Tidning. 

Kommunstyrelsens brev kan Du läsa i sin helhet här nedan.
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Östersunds tingsrätt 

Miljödomstolen 

Box 708 

831 28 Östersund 

 

 

Angående Njurunda Skärgårds ekonomisk förenings ansökan om 

anläggande av kanal m.m. i f.d. Björkvikssundet, Njurunda, 

Sundsvalls kommun 

  

Kommunstyrelsen i Sundsvalls kommun har tidigare yttrat sig till 

miljödomstolen i rubricerade ärende. Därvid påpekades att projektet, om 

det genomfördes enligt ansökan, skulle medföra en samhällsnytta ut ett 

närings- och tillväxtperspektiv. 

  

Miljönämnden i Sundsvalls kommun avger yttrande i ärendet 2010-03-10, 

ett yttrande som ska vara inkommet till Miljödomstolen senast 2010-03-12. 

  

Kommunstyrelsens finansutskott beslutade vid dagens sammanträde att 

tillskriva Miljödomstolen i ärendet. Vad beträffar projektets miljökonse-

kvenser hänvisas till miljönämndens yttrande, men det är finansutskottets 

uppfattning att det finns anledning att ånyo uppmärksamma Miljödom-

stolen på vikten av att även beakta andra aspekter vid ärendets behandling. 

 

Kommunstyrelsen gjorde vid sin behandling bedömningen att den 

föreslagna kanalen skulle kunna utgöra ett värdefullt tillskott till de 

satsningar på besöksnäringen som sker kring Njurundakusten och den s k 

”Kustvägen”, och att projektet därmed skulle kunna bidra till näringslivets 

utveckling i området. Ett genomförande av projektet skulle kunna vara ett 

bidrag till den attraktiva livsmiljö som är viktig när det gäller att attrahera 

boende, och även besökare, till regionen. 

  

Det finns därför anledning att uppmana Miljödomstolen att vid sin 

behandling även ta hänsyn till den samhällsnytta som projektet kommer att 

medföra ur ett närings- och tillväxtperspektiv, och att väga dessa fördelar 

mot den miljöpåverkan som eventuellt kan komma att uppstå.  

 

 

Anita Bdioui  

Kommunstyrelsens ordförande 
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