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Utbyggnaden av E22 - följer Lunds kommun alla tillämpliga 
lagar?  

De pågående klimatförändringarna kan, om de inte begränsas, inom några 
år leda  till en kollaps av hela samhällsstrukturen så som vi känner den 
idag. En av de  utlösande faktorerna till kollapsen kommer troligen vara 
matbrist och svält till  följd av mer frekvent förekommande extremväder 
med förstörda skördar som  resultat. I ljuset av klimatkrisen är Lunds 
kommuns beslut om att godkänna utbyggnad av E22 genom Lund inte 
ordentligt utrett och beslutet strider  dessutom mot flera lagar, menar flera 
Fridays For Future-organisationer i Skåne i  ett öppet brev till Lunds 
kommun. De lagar som FFF grupperna i Skåne menar att  beslutet om 
utbyggnad av E22 strider emot, mot bakgrund av rådande  klimatnödläge, 
är till exempel:  

- Kommunallagen  

- Plan- och bygglagen  

- Miljöbalken  

- Barnkonventionen  

Beslutet strider även mot Parisavtalet. FFF utvecklar resonemangen 
kring hur  beslutet strider mot befintlig lagstiftning och därför måste 
upphävas i ett öppet  brev till Lunds kommun.  

 
Utbyggnaden av E22an kommer att leda till omfattande utsläpp av koldioxid 



både  i driftskedet men framför allt i byggskedet. Stora mängder betong och 
stål, vilka är  byggmaterial som ger upphov till stora utsläpp av koldioxid, 
kommer att användas  vid bygget som även kommer kräva omfattande 
dieseldrivna transporter med  ytterligare omfattande koldioxidutsläpp som 
följd.  

”Det är väldigt viktigt att lyfta fram frågan om vem som är sakägare i 
stora  infrastrukturprojekt eftersom projektet påverkar oss alla, och inte 
bara de som  bor närmast, på grund av koldioxidutsläppen de ger 
upphov till” säger Jonas  Johansson, representant för FFF i Eslöv.  

FFF menar att alla människor och organisationer är att betrakta som 
berörda  sakägare i frågan om utbyggnaden eftersom koldioxidutsläppen 
är gränslösa och  påverkar alla människor oavsett var man bor.  

”Eftersom beslutet om utbyggnad av E22 är ofullständigt utrett  borde 
beslutet inte verkställas  tills  man har utrett frågan mer” avslutar Rolf vom 
Dorp, FFF i Lund.  “Det är ett förhastat beslut.” 

Presskontakter  
Om kampanjen Utred Mer E22 Projektet:  
Rolf vom Dorp  
e-post: slowclimate@gmail.com  
Telefon: 0724496243  

Om det öppna brevet till Lunds kommun:  
Jonas Johansson  
e-post: aquaecologic@gmail.com  

Brevet till Lunds kommun hittas på denna länk:  
https://actionnetwork.org/user_files/user_files/000/052/138/original/E
22_%C3%96ppet_brev_Lunds_kmn_(3).pdf 
 
Uppropet om att utreda mer E22 projektet hittas på denna länk: 
https://actionnetwork.org/petitions/utrede22projektet/ 

Kontaktuppgifter till Fridays for Future-grupperna:  
   
FFF Lund: fff.lund@gmail.com  

FFF Höör: mattekrauss@yahoo.se  

https://actionnetwork.org/user_files/user_files/000/052/138/original/E22_%C3%96ppet_brev_Lunds_kmn_(3).pdf
https://actionnetwork.org/user_files/user_files/000/052/138/original/E22_%C3%96ppet_brev_Lunds_kmn_(3).pdf


FFF Staffanstorp: martina.kvistreimer@gmail.com  

FFF Malmö: annabokstrom72@hotmail.com  

FFF Eslöv: fff.eslov@gmail.com  


