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SAKEN 
Anläggande av kanal m.m. i f.d. Björkvikssundet, utförande av muddring i 
Lassöviken och Svartviken samt dispens för att dumpa muddermassor i havet, allt i 
Sundsvalls kommun 
 
Avrinningsområde: 42/43 N: 6897280  E: 630400 (SWEREF 99) 
  N. 6898040 E: 1588550 (RT 90) 
 
_____________ 
 

DOMSLUT 

Tillstånd och dispens 

Miljödomstolen lämnar sökanden tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken att inom fas-

tigheterna Sundsvall Armplågan 1:1 och 1:168 samt Sundsvall Häljum 5:9, 5:10, 

9:25, 22:1 och 23:1 

1. anlägga en ca. 3,5 m djup, ca. 15 m bred och ca. 450 m lång kanal med tre 

bryggor mellan Lassöviken och Svartviken och att 

2. utföra muddring i Lassöviken och Svartviken till ett djup av ca. 3,5 m räknat 

från medelvattennivå och med en bredd av ca. 20 m på en sträcka av ca. 365 m i 

Svartviken och ca. 150 m i Lassöviken till en total volym av ca. 20 000 m3 

muddermassor. 
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Sökanden beviljas dispens enligt 15 kap. miljöbalken att dumpa de upptagna mud-

dermassorna på allmänt vattenområde ost Klintgrundet på positionen N 62o08´510  

E 17o33´675 plus 185 m nord, 185 m ost och 185 m väst i ett område på 185 x 370 

m (sjökort 525).  

 

Villkor  

Som villkor för tillstånd och dispens gäller att sökanden ska utföra åtgärderna i hu-

vudsaklig överensstämmelse med vad som angetts i ansökan samt uppfylla nedan 

angivna villkor. 

1. Muddringsarbeten och dumpning får inte utföras under tiden 20 mars – 20 sep-

tember.  

2. Muddringarna ska utföras i skydd av flytlänsar med siltgardiner. 

3. Dumpning av muddermassorna, som ska ske med jämn spridning över dump-

ningsområdet, ska dokumenteras med lägeskoordinater vid varje dumpningstill-

fälle. Efter avslutad dumpning ska det slutliga dumpningsområdet preciseras 

med lägeskoordinater samt ska botten ekolodas. Karteringen ska tillställas till-

synsmyndigheten. 

4. Kanal, muddringsområden och dumpningsplats ska sjömätas och geodetiskt 

bestämmas enligt sjömätningsstandard S44 och översändas till Transportstyrel-

sen och Sjöfartsverket. 

5. Samråd ska ske med Transportstyrelsen och Sjöfartsverket beträffande utmärk-

ning av farleder och kanal med sjösäkerhetsanordningar, behov av restriktioner i 

kanalen, mötesförbud, trafiksignaler etc. samt eventuella åtgärder för höjning av 

säkerheten för sjötrafiken under anläggningsfasen. 

6. Förslag till kontrollprogram ska inges till tillsynsmyndigheten senast sex veckor 

innan arbetena ska påbörjas. Arbeten i vatten får inte påbörjas innan kontroll-

programmet har godkänts av tillsynsmyndigheten. 

7. Anmälan ska göras till tillsynsmyndigheten när arbetena påbörjas och avslutas. 
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Övriga frågor 

1. Arbetena rörande kanal och muddringar ska vara utförda inom fem år från det 

att domen vunnit laga kraft. Samma tid gäller för igångsättning av den miljöfar-

liga verksamheten (dumpningen). 

2. Anspråk på grund av oförutsedda skador får framställas inom fem år från 

arbetstidens utgång. 

3. Den i målet åberopade miljökonsekvensbeskrivningen godkänns. 

4. Prövningsavgiften fastställs till 30 000 kr. 

5. Sökanden förpliktas att ersätta länsstyrelsen dess rättegångskostnader med 

12 800 kr jämte ränta därå enligt 6 § räntelagen från denna dag tills betalning 

sker. 

 

Uppskjuten fråga 

Avgörandet av frågan om skada på allmänt fiskeintresse uppskjuts tills vidare. Frå-

gan ska utredas av Fiskeriverket som senast två år efter det att tillståndsgivna åtgär-

der har utförts ska redovisa resultatet av gjorda undersökningar. 

____________________  
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ANSÖKAN 

Yrkanden 

Njurunda Skärgård ekonomisk förening (nedan kallad föreningen eller sökanden) 

har ansökt om tillstånd att inom fastigheterna Sundsvall Armplågan 1:1 och 1:168, 

Häljum 5:9, 5:10, 23:1, 9:25 och 22:1,  

1. anlägga en kanal med tre bryggor mellan Lassöviken och Svartviken,  

2. utföra muddring i Lassöviken och Svartviken till en total mängd av 20 000 m3 

muddermassor, och  

3. deponera muddermassorna på allmänt vattenområde ost Klintgrundet. 

 

Föreningen har begärt dispens från det generella dumpningsförbudet och yrkat att 

igångsättningstiden avseende dumpningen ska bestämmas till fem år från det att 

domen vunnit laga kraft. Föreningen har föreslagit att arbetstiden för vattenverk-

samheten bestäms till fem år från laga kraft vunnen dom och att tiden för anmälan 

av oförutsedd skada bestäms till fem år från arbetstidens utgång. Föreningen har 

också föreslagit vissa villkor för tillståndet. 

 

Sökandens redogörelse för ansökan 

Planförhållanden 

Det finns ingen detaljplan som berörs av ansökan. Ansökan berör inte heller något 

naturområde av riksintresse. Njurundakusten är klassad som riksintresse för kultur-

vård pga. att området har Norrlandskustens rikaste fornlämningsmiljöer med kust-

nära stråk av rösen och stensättningar från brons- och järnåldern samt ett tydligt 

samband med landhöjningen. Lämningarna ligger numera i vart fall 30 meter över 

havet och inga skyddsvärda miljöer är belägna vid havsnivån där det ansökta pro-

jektet ska utföras.  

 

Enligt kommunens översiktsplan från 2005 är Njurundakusten ett s.k. övrigt rekrea-

tionsområde utanför tätorten. 
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Ansökan berör inte område av riksintresse för yrkesfisket. Yrkesfiskarna i området 

bedömer att de ansökta åtgärderna har positiva effekter på fiskbestånd och fiske 

som långsiktigt överväger den temporära negativa påverkan som kan uppkomma.  

 

Teknisk beskrivning 

Björkvikssundet var på 1850-talet ett seglingsbart sund. Så sent som för 60-70 år 

sedan var det ett öppet sund med viss båttrafik. Genom detta projekt kommer en 

kanal att grävas i samma område som en gång utgjorde Björkvikssundet. Kanalen 

kommer att bli ungefär 450 m lång, 3,5 m djup och 15 m bred i medelbredd samt ha 

tre mötesplatser. Stränder och botten ska skyddas av ett ca. 0,5 m tjockt lager av 

krossmaterial. Omkring 20 000 m3 schaktmassor från kanalen (i huvudsak morän) 

kommer att fraktas till kommunens tipp vid Lomyra ca. 8 km från det aktuella ka-

nalområdet. Arbetet kommer att ske vintertid och massorna kommer att transporte-

ras längs kanalen till den planerade parkeringsplatsen där omlastning till lastbilar 

kommer att ske inom ett till två dygn. En öppningsbar klaffbro av typ ”holländare” 

kommer att anläggas som förbindelse mellan Galten och fastlandet. Tre bryggor 

ingår också i projektet. De ska användas av båtar för tillfällig förtöjning när bron 

ska öppnas eller stängas eller när båtar måste vänta på sin tur att passera i kanalen. 

Parallellt med kanalen anläggs en promenadväg med tillhörande rastplatser och mil-

jötoalett. Inseglingsrännor som ansluter till kanalens båda ändar kommer att mudd-

ras i söder i Svartviken och i norr i Lassöviken. Inseglingslederna i Svartviken och 

Lassöviken blir omkring 365 resp. 150 m långa samt 20 m breda och 3,5 m djupa.  

 

Omkring 20 000 m3 muddringsmassor avses att dumpas i havet på samma plats som 

användes för muddringsmassor från Sjöbodviken 2006-2007. Deponeringsområdet 

är beläget ost Klintgrundet på positionen N 62o08´510 E 17o33´675 plus 185 m nord, 

185 m ost och 185 m väst i ett område på 185 x 370 m (sjökort 525). Djupet på plat-

sen är drygt 40 m.  

 

Miljökonsekvensbeskrivning 

En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats av Ingalill Nyberg Miljökonsult AB. 

I sammanfattningen anges som positiva effekter bl.a. att kanalen kommer att leda 
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till friskare vatten i vikarna, att bättre genomströmning av syresatt vatten i kanalen 

kommer att minska risken för bildning av dålig lukt från förmultna vattenväxter, att 

friluftsliv och rekreation i området görs mer attraktivt, att vattenområden ges ökad 

tillgänglighet och att båtfarande mellan Lubban och Skatan görs sjösäkrare. Som 

negativa effekter anges bl.a. att vikarnas funktion som yngelkammare för fisk 

kommer att försämras något, att artsammansättningen av alger och kärlväxter i tio 

procent av vikarnas bottnar kommer att förändras temporärt tills återkolonisation 

ägt rum, att en liten del av sumpskogen och våtmarken i f.d. Björkvikssundet för-

svinner, att båttrafik genom kanalen medför luft- och vattenföroreningar samt buller 

och vågor som stör livet i vattenmassan och strandzonen och att buller i området 

kommer att öka dels pga. anläggningsarbetena, dels pga. ökad båttrafik till följd av 

ökad tillgänglighet till området. 

 

YTTRANDEN 

Länsstyrelsen i Västernorrlands län har avstyrkt ansökan pga. dess miljöpåverkan. 

Till stöd härför har anförts i huvudsak följande. Resultat från länsstyrelsens under-

sökningar av vikarna bl.a. fältsäsongen 2009 visar att de biologiska värdena är 

höga. Grunda vikars värden har stort fokus från bevarandesynpunkt, vilket särskilt 

gäller längs länets kuststräcka med den särskilda topografi som finns här. En stor 

mängd växter och djur är knutna till dessa miljöer. Vikarna är normalt näringsrika, 

vilket bidrar till en rik vegetation, något som i sin tur gynnar andra arter. Grunda 

havsvikar är ofta viktiga reproduktions- och uppväxtmiljöer för fisk. Dessa områden 

är även viktiga för många fåglar. Björköfjärden tillhör de tolv områden som har 

betecknats med ” högsta marina värde ” i länet. Resultat från fiskinventering visar 

att grundområdena i Björköfjärden och de utanförliggande grunda vikarna har gene-

rellt god rekrytering av abborre och gädda. I Lassöviken var fångsten av abborryng-

el relativt stor och även gäddyngel förekom. Viken bedöms ha höga naturvärden 

tack vare god fiskrekrytering. Vegetationen på de grunda områdena domineras av 

borststräfse med förekomst av rödsträfse och havsnajas. De två sistnämnda arterna 

är inte så vanligt förekommande i länet. I Svartviken dominerades fångsten av stor-

spigg men även en del abborre och några småspigg fångades. Svartviken bedöms ha 

höga naturvärden tack vare en riklig undervattensvegetation och potential för god 
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fiskrekrytering trots att årets provfiske var tämligen magert. I Svartviken domineras 

vegetationen av svartskinna och borstnate med inslag av ålnate och hårsärv. På djup 

mindre än en meter dominerar borststräfse.  

 

Muddring och dumpning av muddermassor innebär spridning av bl.a. de tungmetal-

ler som finns i sedimenten. De sedimentprover som togs i Lassöviken och Svartvi-

ken 2007-11-15 visar på tydligt förhöjda halter av kadmium i båda vikarna. Halter-

na indikerar någon förekomst av punktutsläpp i området. Även halterna av zink är 

höga i båda vikarna. Fördelarna med åtgärderna överväger i detta fall inte de nack-

delar som uppkommer genom spridning av särskilt tungmetaller. Ett eventuellt till-

stånd bör villkoras av att siltskärmar används vid muddringsarbeten. Kontrollpro-

grammet bör ges tvingande status. 

 

Det är tveksamt huruvida projektet ger de turistiska och företagsekonomiska förde-

lar som överväger samhällets insats i detta projekt. Fler båtar innebär effekter på 

omgivningen i form av buller. En annan effekt av ökad båttrafik i de båda vikarna 

bör bli mer frekvent svallbildning från motorbåtar på strändernas bryggor och andra 

anordningar.  

 

De sammantagna svagheterna samt den bedömda betydande miljöpåverkan på Las-

söviken och Svartviken innebär att länsstyrelsen avstyrker ansökan. 

 

Sundsvalls kommun genom miljönämnden har avstyrkt ansökan och anfört bl.a. 

följande. Växt- och djurlivet påverkas kraftigt negativt direkt i samband med mudd-

ringen. Återkoloniseringen kommer att ta lång tid efter muddring och försämra lek- 

och föryngringsplatser för större djur och fiskar. Området utanför själva mudd-

ringsområdet kommer också att påverkas genom den ökade båttrafiken, utsläpp och 

vågrörelser. Artsammansättningen av alger och kärlväxter i vikarna kommer att 

förändras. Den biologiska primärproduktionen kommer att minska genom ändrade 

djupförhållanden och förändrad vattenomsättning. När vikarna blir djupare kommer 

de inte att värmas upp som tidigare. Djupt inskurna vikar är särskilt känsliga för 

förändringar som muddring, eftersom de skapar en avgränsad skyddad miljö för 
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livet i viken. Miljökontorets provfiske 2002 har visat att Lubbanviken är en av un-

dersökningens artrikaste och en av vikarna med bäst reproduktion/uppväxt av ab-

borre. Värdet ligger i de relativt ostörda, grunda, varma och naturligt näringsrika 

ekosystemdelar med skydd för uppväxande fisk, rik växtlighet och värden för fågel-

liv, både vid häckning och för rastande fågel. Sammanfattningsvis anser Miljö-

nämnden att de fördelar som sökanden lyft fram inte uppväger de mycket stora ne-

gativa effekter som projektet kommer att ha på miljön och naturen. 

 

Sundsvalls kommun genom koncernstaben har anfört följande. I ärende rörande 

medelsansökan från Njurunda Skärgård ekonomisk förening har kommunstyrelsen 

konstaterat att den planerade kanalen kan utgöra ett värdefullt tillskott till de sats-

ningar på besöksnäringen som sker kring den s.k. Kustvägen och därmed bidra till 

näringslivets utveckling samt att ett genomförande av projektet kan bidra till den 

attraktiva livsmiljö som är viktig när det gäller att attrahera boende till regionen. 

Kommunstyrelsen bedömer sålunda att det aktuella projektet medför en samhälls-

nytta ur ett närings- och tillväxtperspektiv. Miljödomstolen uppmanas därför att 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. 

 

Transportstyrelsen har anfört bl.a. följande. En utbyggnadsprocess förutsätter nära 

samråd mellan sökanden, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket och kan komma att 

omfatta bl.a. följande. 

- analys av vilka effekter en utbyggnad innebär ur sjösäkerhetssynpunkt  

- krav på utmärkning av farleder och kanal med sjösäkerhetsanordningar  

- behov av restriktioner i kanalen, mötesförbud, trafiksignaler etc. 

Sökanden bör också föreslå eventuella åtgärder för att höja säkerheten vid muddring 

och dumpning. Alla förändringar av strandlinje, bottentopografi m.m. ska sjömätas 

och geodetiskt bestämmas enligt sjömätningsstandard S44 och delges Transportsty-

relsen och Sjöfartsverket. 
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SAKKUNNIGUTLÅTANDE 

Fiskeriverket genom utredningskontoret i Härnösand har anfört bl.a. följande. 

Grunda havsvikar är ofta viktiga reproduktions- och uppväxtmiljöer för fisk. Här 

finns substrat för lek, skyddande växtlighet, föda för de snabbt växande fiskynglen 

och, i opåverkade områden, en lämplig uppväxtmiljö vad gäller fysikaliska och vat-

tenkemiska betingelser. Fiskeriverket bedömer att det aktuella området innehåller 

viktiga reproduktionsområden för såväl varmvattenarter som kallvattenarter.  I för-

sta hand anser verket att ansökt verksamhet inte bör tillåtas. Detta med hänsyn till 

den negativa påverkan på fiskbestånden och den biologiska mångfalden som verk-

samheten kan ge upphov till. I andra hand bör ytterligare utredningar genomföras. 

Grumling påverkar såväl fisk som fiske negativt under främst anläggningstiden och 

en tid därefter. Negativa effekter på fiske uppkommer främst genom att partiklarna 

slammar igen fiskredskap och att vuxen fisk flyr området. Negativa effekter på fisk 

är bl.a. att grumlande partiklar täcker över fiskrom och klibbar igen fiskens gälar 

samt övertäcker bottenvegetationssamhället. Ökad båttrafik kan påverka fisk och 

andra akvatiska organismer genom ökad störning i form av minskad växtlighet, 

ökad sedimentuppvirvling och resuspension, ökade utsläpp m.m. Fiskeriverket an-

ser att verksamheten kan komma att ge en betydande negativ påverkan på det all-

männa fisket varför verksamheten inte bör få komma till stånd. 

 

DOMSKÄL 

Miljökonsekvensbeskrivningen 

Miljödomstolen bedömer att den av sökanden upprättade miljökonsekvensbeskriv-

ningen uppfyller kraven på en sådan beskrivning enligt 6 kap. miljöbalken. 

 

Rådighet 

Ansökan avser bl.a. vattenverksamhet. För sådan verksamhet krävs enligt 2 kap. 1 § 

lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet att sökanden har 

rådighet över vattnet där verksamheten ska bedrivas. Sådan rådighet har i detta fall 

föreningen erhållit p.g.a. nyttjanderättsupplåtelser av fastighetsägare. Dumpning är 

inte vattenverksamhet utan miljöfarlig verksamhet. Rådighetsregeln gäller således 

inte för dumpning. 
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Tillåtlighet 

Ansökta åtgärder, schaktning av kanal och muddring av inseglingsleder i Svartviken 

och Lassöviken, strider inte mot gällande planbestämmelser och det finns ingen 

annan skyddsklassning för området än att Njurundakusten är klassad som riksintres-

se för kulturvård. De ansökta åtgärderna kommer dock inte att ha någon inverkan på 

skyddade kulturmiljöer, vilket också framgår av miljökontorets skrivelse till miljö-

nämnden 2009-12-09. Där anges att Kultur- och Fritidskontoret anser att möjlighe-

terna för friluftsliv och rekreation kommer att förbättras samt att kulturmiljön inte 

kommer att påverkas. Lokaliseringen är given och det har inte gjorts gällande att 

ansökta åtgärder medverkar till att en miljökvalitetsnorm överträds. 

 

Länsstyrelsen, miljönämnden i Sundsvalls kommun och Fiskeriverket har avstyrkt 

ansökan på grund av att projektet förutses få mycket stora negativa effekter på mil-

jön och naturen. Andra som uttalat sig i saken har varit odelat positiva till ansökan, 

t.ex. Nordanstigs kommun, Galtholmens samfällighetsförening som förvaltar det 

samfällda fisket i området, yrkesfiskare i Njurunda, företrädare för näringsliv i Ska-

tan och Galtström, boende i området varav en är f.d. yrkesfiskare, SCA som äger 

fastigheten Armplågan 1:1. Andra berörda fastighetsägare har upplåtit nyttjanderätt 

för byggande av kanalen. Sundsvalls kommun genom koncernstaben har meddelat 

att kommunstyrelsen bedömer att det planerade projektet medför samhällsnytta ur 

ett närings- och tillväxtperspektiv. 

 

Den negativa inverkan av ansökta åtgärder som remissmyndigheterna ser som mest 

hotfull mot miljön är att muddringen kan skada vikarnas höga biologiska värden 

och man har understrukit grunda havsvikars stora betydelse för många växt- och 

djurarter. Miljödomstolen delar myndigheternas inställning att grunda havsvikar är 

viktiga reproduktions- och uppväxtmiljöer för fisk och att de har stor betydelse för 

andra arter t.ex. sjöfågel. Den ansökta muddringen kommer dock att göras till ett 

djup av högst 3,5 m, vilket innebär att vikarna även efter muddringen kommer att 

betecknas som grunda havsvikar. Det är också en liten del av vikarna som ska 

muddras. Den area som ska muddras i respektive vik uppgår till ca. 1,5 %  av vikar-

nas area enligt karta på s. 17 i miljökonsekvensbeskrivningen. Den inverkan genom 
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sedimentspridning som myndigheterna befarar kan komma att ske utanför mudd-

ringsområdet kan begränsas genom användning av geotextilskärmar. Miljödomsto-

len delar därför inte myndigheternas oro för försämrad fiskreproduktion i vikarna. 

Enligt de boende i området, bl.a. en f.d. yrkesfiskare, har tillgången på fisk ökat 

väsentligt i den närliggande Sjöbodviken efter den muddring som gjordes där 

2006/2007. Genom landhöjningen pågår en ständig förskjutning av barnkamrarna 

för fiskyngel. Pga. processen tas nya områden i anspråk medan andra ytor torrläggs. 

Beträffande Svartviken visar utredningen och uttalanden från närboende att torr-

läggningsprocessen kommit långt. Om inget görs (nollalternativet) kommer arean 

och vattenvolymen i vikarna att minska varvid yngelkamrarna och lekplatserna för 

fisk successivt kommer att flyttas mot vikarnas mynningar. Enligt miljödomstolens 

bedömning kommer det planerade projektet att ha en positiv effekt i vikarna, efter-

som vattenomsättningen kommer att fördubblas varvid en ökad syretillförsel kom-

mer att ske. I de områden av vikarna som ska muddras kommer det visserligen att 

inträffa en tillfällig skada på växter och bottenfauna men efter en tid kommer det att 

ske en återkolonisering, varför skadeverkningarna väsentligen är övergående. Det 

ska också anmärkas att utredningen visar att det aktuella området inte utgör livsmil-

jö för någon hotad eller sällsynt art. Miljödomstolen finner således att inverkan på 

djur- och växtliv i berörda områden varken är så långvarig, så allvarlig eller så om-

fattande att livsvillkoren kan anses bli väsentligen försämrade av muddringarna. 

Den planerade muddringen utgör därför inte sådant hot mot den resurs som grunda 

havsvikar utgör för vissa växt- och djurarter att den inte kan tillåtas av det skälet. 

Vattenområdet ska också så långt möjligt skyddas mot verkningarna av muddringen 

genom lämpliga begränsningar och skyddsåtgärder. 

 

På grund av landhöjningen har det sund, Björkvikssundet, som på 1800-talet var en 

farbar båtled mellan Svartviken och Lassöviken grundats upp och utgör numera 

våtmark med sumpskog. I området finns enligt miljökonsekvensbeskrivningen inga 

kända stora naturvårdsintressen. Pga. den pågående landhöjningen kommer våtmar-

ken med tiden att försvinna. Resultat av gjorda jordprovstagningar har inte visat 

några halter som överstiger riktvärden för känslig markanvändning. En kanal kom-

mer att öka tillgängligheten av naturen och förbättra allmänhetens möjligheter att 
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idka friluftsliv i området. Miljödomstolen bedömer att den planerade kanalen inte 

kan anses påtagligt skada naturmiljön i det berörda området.  

 

Miljödomstolen gör också den bedömningen att ansökta åtgärder inte kommer att 

inkräkta på de intressen som strandskyddet avser att skydda, varför strandskyddsbe-

stämmelserna inte utgör något hinder mot tillåtligheten. 

 

Enligt 11 kap. 6 § miljöbalken får en vattenverksamhet bedrivas endast om dess 

fördelar från allmän och enskild synpunkt överväger kostnaderna samt skadorna och 

olägenheterna av den. Det är en helhetsbedömning som ska göras och syftet är att 

hindra vattenverksamhet som inte är samhällsekonomiskt motiverad. Sökanden har 

påpekat att de ansökta åtgärderna inte kommer att genomföras om sökanden inte får 

ekonomiskt stöd av kommun, länsstyrelse och EU-medel. Sökanden har då menat 

att den samhällsekonomiska nyttan av åtgärderna kommer att prövas särskilt av 

nämnda organ. Även om påpekandet har visst fog för sig måste miljödomstolen 

göra en egen prövning av frågan.  

 

Sundsvalls kommun genom kommunstyrelsen anser att projektet medför samhälls-

nytta ur närings- och tillväxtperspektiv. Almi Företagspartner Mitt AB och Export-

rådet har uttalat att ”kanalen” på ett väsentligt sätt skulle bidra till att utveckla be-

söksnäringen i området. Intresseorganisationen Njurundaföretagarna har meddelat 

att man ser kanalen som en resurs för expansion av befintliga företag i området och 

för nystart av verksamheter. Handelskammaren Mittsverige bedömer att kanalpro-

jektet kommer att generera såväl nya företag som värdefulla arbetstillfällen och 

skatteintäkter.   

 
Normalt ska göras en ekonomisk analys av rimlig omfattning där en sådan kan utfö-

ras. I detta fall kan anläggningskostnaderna grovt uppskattas till tio miljoner kronor 

medan de direkta skadorna och olägenheterna inte låter sig uppskattas lika lätt. Som 

har framgått tidigare förutser miljödomstolen inga stora skador och olägenheter och 

miljödomstolen gör till och med den bedömningen att åtgärderna i vissa avseenden 

kan komma att få positiva effekter pga. ökad vattenomsättning i berörda vikar.  
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Fördelarna med ansökta åtgärder är att områdena söder och norr om Björkvikssun-

det ges ökad tillgänglighet för friluftsliv. Stor hänsyn måste tas till intresset av att 

värna det rörliga friluftslivets möjligheter i ett tätortsnära område. Tillgång till kust-

områden där människor kan ägna sig åt turism och rekreation är viktigt för både 

ekonomin och folkhälsan. Av den stora uppslutning kring ansökan som gjorts av 

allmänhet, föreningar och företagare måste den slutsatsen dras att det planerade 

projektet har stor allmän betydelse. Det måste också anses vara ett allmänt intresse 

att områdena kring Skatan och Galtström hålls levande. De ansökta åtgärderna utgör 

ett bidrag i den riktningen. En satsning på en sjöled där Galtström knyts ihop med 

Skatan ger, förutom högre säkerhet till sjöss, bättre förutsättningar för de boende i 

området samt för näringslivet. Det finns således ett starkt både enskilt och allmänt 

intresse bakom sökandens planer att förbättra den marina infrastrukturen. Det ska 

också anmärkas att det ligger en nytta även i fastigheters värdestegring, vilket måste 

påräknas särskilt beträffande de fastigheter som är belägna nära den planerade kana-

len. Sammantaget bedömer miljödomstolen att fördelarna från allmän och enskild 

synpunkt av ansökta åtgärder överväger kostnaderna, skadorna och olägenheterna. 

Hinder mot ansökan föreligger därför inte pga. kravet i 11 kap. 6 § miljöbalken. 

 

Dumpning av muddermassor 

Vad gäller frågan om dispens från dumpningsförbudet gör miljödomstolen följande 

överväganden. Dispens kan beviljas om muddringsmassor kan dumpas utan olägen-

het för människors hälsa och miljön. Det är visat att den valda platsen utgör en ac-

kumulationsbotten med ett djup på ca. 40 m och den har tidigare använts för dump-

ning av muddermassor. Platsen får därför anses lämplig för dumpning om detta kan 

ske utan olägenhet för människors hälsa och miljön. För den prövningen är innehål-

let i muddermassorna av stor betydelse. Sex prov har tagits av muddringsmassorna 

både i Lassöviken och Svartviken. Enligt miljökonsekvensbeskrivningen understi-

ger metallhalterna de jämförelsevärden som finns i Naturvårdsverkets rapport 4914 

utom beträffande kadmium, koppar och zink. Om man använder de jämförelsevär-

den som finns i Naturvårdsverkets rapport 4918 visar det sig att halterna för koppar 

och zink bedöms som ingen eller liten påverkan av punktkälla. Beträffande kadmi-

um visar ett av sex prov (4,52 mg/kg torrsubstans) trolig påverkan av punktkälla. 
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Resultatet av provtagningen tyder på att det inte är fråga om någon jämn spridning i 

sedimenten, varför det totalt sett är fråga om små mängder föroreningar. Miljödom-

stolen anser därför att dumpning av muddermassorna kan göras på det tidigare an-

vända dumpningsområdet utan olägenhet för människors hälsa och miljön.  

 

Slutavvägning och sammantagen bedömning 

Miljödomstolen gör den bedömningen att ansökta åtgärder inte kan befaras föranle-

da skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa eller miljön om 

lämpliga skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått vidtas. Sammantaget gör mil-

jödomstolen också den bedömningen att hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken iakttas 

och att hinder inte möter mot ansökan pga. miljöbalkens hushållningsregler i 3 och 

4 kap. miljöbalken. Miljödomstolen finner inte heller att det föreligger hinder mot 

ansökan pga. det särskilda kravet i 11 kap. 6 § miljöbalken eller mot någon annan 

tillåtlighetsbestämmelse. Ansökan ska därför bifallas.  

 

Villkor 

Enligt 2 kap 3 § miljöbalken är sökanden skyldig att utföra de skyddsåtgärder, iaktta 

de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebyg-

ga, hindra eller motverka att åtgärderna medför skada eller olägenhet för männi-

skors hälsa eller miljön i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla 

dem. Miljödomstolen finner det motiverat att begränsa verkningarna av muddringar 

och dumpning på så sätt att arbetena inte får utföras under den tid då det biologiska 

livet, reproduktionen och känsligheten är som störst och friluftslivet som intensi-

vast. För att förhindra spridning av slam och partiklar till andra delar av vattenom-

rådet ska länsar med geotextil (siltgardiner) förankras längs med och nära arbetsom-

rådet för muddringarna. Det kan inte anses orimligt att uppfylla dessa villkor. Mil-

jödomstolen finner skäligt att tillståndet förenas även med övriga villkor som fram-

går av domslutet.  

 

Fiskeriverket har uttalat att verksamheten kan komma att få en betydande negativ 

påverkan på det allmänna fiskeintresset och att mer detaljerad kunskap om fiskbe-

ståndens status i området bör insamlas under en prövotid av två år. På grund härav 

14



   
ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM 

2010-06-22 
M 2180-09 

Miljödomstolen  
 

 
finner miljödomstolen att avgörandet av frågan om skada på allmänt fiskeintresse 

bör uppskjutas under en prövotid. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (DV 425) 

Överklagande senast den 13 juli 2010. Prövningstillstånd krävs. 

 

På miljödomstolens vägnar 

 

 

Jim Emilsson    

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit chefsrådmannen Emilsson, ordförande, och 

miljörådet Nils-Göran Nilsson (skiljaktig) samt sakkunnigledamöterna Bengt Taflin 

och Ragnhild Widgren. Skiljaktig mening, se protokollsbilaga 3. 
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ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I MILJÖMÅL 
 

Den som vill överklaga miljödomstolens dom ska 
göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller 
lämnas till miljödomstolen. Överklagandet prö-
vas av Svea Hovrätt, Miljööverdomstolen.  

Överklagandet ska ha kommit in till miljödomsto-
len inom tre veckor från domens datum. Sista da-
gen för överklagande finns angiven på sista sidan i 
domen.  

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får ock-
så motparten överklaga domen (s.k. anslutnings-
överklagande) även om den vanliga tiden för 
överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i 
detta fall skickas eller lämnas till miljödomstolen 
och det måste ha kommit in till miljödomstolen 
inom en vecka från den i domen angivna sista da-
gen för överklagande. Om det första överklagan-
det återkallas eller förfaller kan inte heller an-
slutningsöverklagandet prövas.  

För att ett överklagande ska kunna tas upp krävs 
att Miljööverdomstolen meddelar prövningstill-
stånd. Miljööverdomstolen lämnar prövningstill-
stånd om  

1. det finns anledning att betvivla riktigheten 
av det slut som miljödomstolen har kom-
mit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas 
går att bedöma riktigheten av det slut som 
miljödomstolen har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstillämp-
ningen att överklagandet prövas av högre 
rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva 
överklagandet.  

Om prövningstillstånd inte meddelas står miljö-
domstolens avgörande fast. Det är därför viktigt att 
det klart och tydligt framgår av överklagandet till 
Miljööverdomstolen varför klaganden anser att 
prövningstillstånd bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
uppgifter om 

1. den dom som överklagas med angivande 
av miljödomstolens namn samt dag och 
nummer för domen, 

2. parternas namn och hemvist och om möj-
ligt deras postadresser, yrken, person-
nummer och telefonnummer, varvid par-
terna benämns klagande respektive mot-
part, 

3. den ändring av miljödomstolens dom som 
klaganden vill få till stånd, 

4. grunderna (skälen) för överklagandet och i 
vilket avseende miljödomstolens dom en-
ligt klagandens mening är oriktig, 

5. de omständigheter som åberopas till stöd 
för att prövningstillstånd ska meddelas, 
samt  

6. de bevis som åberopas och vad som ska 
styrkas med varje bevis. 

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller 
hans/hennes ombud. Om klaganden anlitar ombud 
ska ombudet sända in fullmakt i original samt upp-
ge namn, adress och telefonnummer. 

Till överklagandet ska bifogas lika många kopior av 
skrivelsen som det finns motparter i målet. Har inte 
klaganden bifogat tillräckligt antal kopior, fram-
ställs de kopior som behövs på klagandens bekost-
nad.  

Ytterligare upplysningar lämnas av miljödomstolen. 
Adress och telefonnummer finns på första sidan av 
domen. 

 

Bilaga 1


