
         

Överklagar miljödomstolens 
kanalbeslut  
NJURUNDA (ST)  

Miljödomstolen sa ja till kanalbygget i Lubban. Men både miljökontoret och länsstyrelsen är emot 

domslutet och överklagar. 

– Det är en miljöfråga som vi inte anser är belyst i domen, säger biolog Ronny Nordström. 

Ända sedan starten har miljökontoret vid Sundsvalls kommun varit emot kanalplanerna i 

Lubban. En av huvudorsakerna till det är att man vill bevara de grunda vikarna i kustområdet. 

Den frågan tycker man saknar fokus i domen och därför överklagar miljökontoret också 

beslutet från domstolen i Östersund. 

– Man har inte förstått värdet av så här grunda vikar, säger Ronny Nordström, biolog vid 

miljökontoret på Sundsvalls kommun. 

På miljökontoret menar man att det måste finnas mer respekt för de grunda vikarna i 

kustbandet. Vikarna fungerar som fiskarnas barnkammare och försvinner de så får det stora 

konsekvenser. 

– Utan vikarna så får man ingen fisk ute i havet, konstaterar Ronny Nordström. 

Länsstyrelsen har också överklagat domen. Där har man inte fokuserat på de grunda vikarna 

utan främst på frågan om dumpningen av massor som kommer att ske vid ett eventuellt 

kanalbygge. I miljökonsekvensbeskrivningen (mkb) framgår det att massorna innehåller höga 

värden av miljögifterna kadmium och PCB. 

– Det är inte så att vi tror att halterna är så höga att det är en fara i det. Men vi tycker att 

miljökonsekvensbeskrivningen hanterar kadmium och PCB på ett lite för översiktligt sätt, 

säger Lars Nyberg, rättschef vid Länsstyrelsen i Västernorrlands län. 

Vad man vill är att mkb:n skulle vara mer tydlig när det gäller gifterna i bottensedimentet. 

Därför vill länsstyrelsen att det ska vara klarlagt vilka massor som får dumpas i havet och 

vilka massor som lämpligen borde tas upp på land. 

– Kadmium är ett sådant ämne som man gärna vill plocka ut ur kretsloppet när den 

möjligheten finns, säger Lars Nyberg. 

Länsstyrelsen anser inte att kanalprojektet innebär en jättestor miljöskada men man menar 

samtidigt att samhällsnyttan av kanalbygget är väldigt begränsad. Därför överklagar man 

också domen till miljööverdomstolen i Stockholm. 
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