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Gävleborg
Miljöskyddsenheten
Gustav Hartzell
026-17 1224
g ustav. hartzell @lansstyrelsen. se

Föreningen Hillesjöns Framtid
Att: Olof Agner

Källvägen 14
806 49 Gävle

Angående hög vattennivå i Hillesjön till fiilid av anlagd
damm i Verkmyraän, fastigheten Varva 3:1, Gävle kommun
Bakgrund

till Er på telefon i oktober 2012 har länsstyrelsen ett
angående
den damm som Ni anlag|lbyggJ om i Verkmyraänpä
tillsynsärende
Som nämndes

fastigheten Varva 3:1 ftir atthälla en viss nivå i Hillesjön. Tillsynsärendet har
uppkommit genom en anonym anmälan till länsstyrelsen. Enligt anmälaren är
det de två lägst belägna fastigheterna runt Hillesjön som nu drabbas av en
alltftir hög vattennivå i Hillesjön med översvämning som ftiljd.

Ni har enligt beslut 2010-11-04 (dnr 535-6720-10) tillstånd att ersätta den
befintliga dammen i sjöns utlopp (Verkmyraån) med en fast
överfallsdamm/tröskel av sten och moränmassor.
Länsstyrelsen har den26 oktober 2012 utfort ett tillsynsbesök på plats vid
dammen tillsammans med Peder Basth från Hillesjöns framtid och den
klagande. Vid synen kunde det konstateras att avståndet mellan gångbrons
underdel och vattenytan var ca l0 cm och att vattennivån enligt den klagande
var ca 40 cm ftir hög. En blå triipåle (pegel?) uppströms dammen låg ca 5 cm
under vaffenytan. Det kunde också konstateras att det var en hög vattennivå och
en långsam avrinning i ån både upp- och nedströms dammen. Den höga nivån i
ån nedströms dammen kan tyda på någon form av dämning sker där. Peder
Basth anförde att Verkmyraån därfiir borde besiktigas på grund av den dåliga

avrinningen från sjön.

Enligt den anmälan om vattenverksamhet som länsstyrelsen fattat beslut om
skulle den nya tröskelns höjd läggas så att effekterna skulle bli densamma som
vid den ursprungliga dammen. Vid besöket kunde länsstyrelsen konstatera att
dammen, eller något annat, då orsakade en dämning som var större än vad som
var tänkt och att markägaren på grund av detta hade vatten med ett djup på ca
25 -30 cm på sin fastighet.
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Länsstyrelsen har varit i kontakt med den andra fastighetsägaren som anftir att
vattennivån i sjön ärlvar ca 34 cm ftir hög och att det orsakar problem med
översvämningar på hans fastighet.
De konsekvenser som nu har uppstått på enskilda intressen till ftiljd av Er
vattenverksamhet ligger utanfiir det som länsstyrelsen kan medge inom ramen
fiir anmälningspliktig vattenverksamhet.
Länsstyrelsen ftirelägger Er att inkomma med en skriftlig motivering av
vidtagna ätgärder och de uppgifter som efterfrågas nedan.

Begäran om uppgifter
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet fiir vattenverksamhet och begär därfiir in
skriftlig redogörelse av ftiljande uppgifter:

1.

När utördes arbetena med den fiirsta dammen?

2. När utftirdes arbetena med att höja dammen under 20t2?
3. Vilken nivå (m.ö.h.) hamnade den ftirsta dammens krön på?
4. Hur mycket höjdes dammen under 2012 och vilken nivå (m.ö.h.)
hamnade dammens krön på efter höjningen?

5. Vad är syftet med den blå träpålen (pegeln?) som är belägen uppströms
dammen och hur ska den tolkas/avläsas i ftirhållande
som

till

den vattennivå

Ni vill ha vid dammen?

6.

Har Ni ftirsökt ta reda på om det är någon skillnad i nivåerna mellan
sjön, dammen och i ån nedströms dammen?

7.

Vet Ni om det är något annat än berörd damm som kan orsaka dämning
och därmed den höga vattennivån som nu råder i sjön?

8. Kontaktades

de fastighetsägare som nu berörs av den höga vattennivån

innan den kompletterande höjningen utfiirdes under 2012?

9.

Kontaktades Hillesjöns sjösänkningsftiretag innan den andra höjningen
av dammen utfördes?

10. Skicka gärna in foton från fiire, under och efter utftirda arbeten.
I 1. Redogör

ftir övrig information av betydelse fiir ärendet.

Uppgiftema ska redovisas skriftligt snarast möjligt, dock senast den 14
december 2012till länsstyrelsen. Uppge diarienummer 535-7942-12 vid svar.
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Länsstyrelsens motivering
Som tillsynsmyndighet filr länsstyrelsen (enligt \tlB 26kap2l §) ftirelägga den
som utftir eller har utfiirt en vattenverksamhet att till länsstyrelsen lämna de
uppgifter och handlingar som behövs ftir tillsynen.

Hur man överklagar
Deffa beslut kan överklagas

till miljödomstolen,

se bilaga.

&WMT
Gustav

}{afizell

Bilaea:
Hur man överklagar

Kopiatill:
Byggnads- och miljönämnden

i Gävle kommun
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Gävleborg

Hurman överldagar
vill överklaga dettabeslut
miljödomstolen i Östersund.
Om du

ska du göra detskriftligen hos Mark- och

Brevet med överidagandetska dock lämnas eller skickas
80170 Gävle.

till

Liinsstyrelsen,

Skrivelsen med överkl agandet'mäste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre
veckor från den dag du fick del av beslutet. Om överldagandet kommer in ffir
sent kan det inte tas upp till prövning.

I överldagandet ska du ange vilket beslut du överklagar, vilken ?indring du vill
ha och vilka skäl du har ftir åindringen. Ange ditt namn och din adress samt
skriv undär överklagandet. Låinsstyrelsen måste erhällaoriginalhandlingen.
Förutsatt att överldagandet kommit in i tid skickar Liinsstyrelsen alla
handlingar vidare till Mark- ooh milj ödomstolen för prövning.

Vill

du vetameraom hur man överklagar kan du ta kontakt med Länsstyrelsen,
telefon 026-17 10 00.
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