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Föreningen H illesjöns framtid
Att. Olov Agner
Källvägen 14
806 49 Gävle

Angående hög vattennivå i Hillesjön tiII fiiljd av anlagd
tröskel i Verkmyraån, fastigheten Varva 3:1, Gävle kommun

Beslut

Länsstyrelsen ftirelägger ftireningen Hillesjöns Framtid att ftir anlagd
tröskeldamm i Verkmyraån genomft)ra och till länsstyrelsen redovisa ftiljande
utredningar:

l. Utreda den tidigare dammens avbördningskapacitet (den nu utrivna
dammen belägen strax nedströms den nu anlagda tröskeldammen) vid
olika vattennivåer och då särskilt ftirväntade vattenstånd uppströms
dammen vid höga vattenftiringarNHQ 1Zm3ls) och HHQ 14 m3ls).

Dessa utredningar och beräkningar ska göras utifrån att dammen var
helt öppen.

2. Utifrån resultatet av utredning enligt punkt I ovan utreda hur väl den

anlagda tröskeldammen överensstämmer med tidigare damms
avbördning och ftirväntade vattenstånd uppströms dammen vid höga
vattenfiiringar NHQ (2 m3ls) och HHQ (4 m3/s).

3. I det fall utredning enligt punkt 2 ovan visar att nuvarande tröskeldamm
bedöms medfiira högre vaffenstånd uppströms vid höga vattenfiiringar
NHQ (2 m3ls) och HHQ (4 m3/s; beroende på sämre

avbördningskapacitet och eller att dammens krön ligger på ftir hög nivå,
ska ftirslag på hur tröskeldammen kan anpassas så att ftirhållanden
uppströms vid medel till höga vattenflöden blir detsamma som tidigare
vid fullt öppen damm.

Utredningar enligt punkt I - 3 och ovan ska redovisas till länsstyrelsen senast

den 1 augusti 2013.

Beslutet faffas med stöd av 26kap.9 och2l §§ samt 16 kap. 10 § miljöbalken.

Bakgrund
I oktober 2012kontaktades länsstyrelsen av fastighetsägare vid Hillesjön om att
nivån i sjön blivit ftr hög och att tre av fastigheterna runt Hillesjön var
drabbade av översvämning. Detta på grund av att verksamhetsutövaren
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föreningen Hillesjöns Framtid (VU) hade utfiirt en kompletterande höjning av

tröskeln i utloppet där Verkmyraån börjar. Enligt klagomålet var nivån i sjön i
början av oktober ca 15 cm ftir hög och i sltrtet av månaden ända upp till40 cm

ftir hög. Enligt klaganden hade höjningen av tröskeln blivit23 cm istället for 7 -

8 cm.

Länsstyrelsen kontaktade VU den23 november 2012 via brev ftir att inhämta

upplysningar om utftirda arbeten. Enligt uppgift från VU skulle den

kompletterande höjningen av tröskeln bli ca 7 cm eftersom den ftirsta
tröskelnivån blivit fiir låg. Arbetena med att ytterligare höja tröskeln utftirdes
den 4 - 5 september 2012 med en grävmaskin.

Länsstyrelsens beslut om vattenverksamhet

Det beslut som ligger till grund ftir utfiirda arbeten är den anmälan om
vattenverksamhet som VU inkom med till länsstyrelsen i oktober 2010. Detta
ftir att ersätta den dåvarande dammkonstruktionen från 1994 med en fast, och

fiir fisk, vandringsbar tröskel. Länsstyrelsen fattade den 4 november 2010 ett

beslut, dnr 535-5720-12, som gav ftireningen tillstånd att byta ut befintlig
dammkonstruktion av träsättar mot en ny i form av en fast tröskel av

moränmassor och sten. Hillesjön och Verkmyraån ingår i ett

sjösänkningsftiretag frän 1926. Enligt anmälan skulle den nya dammens höjd
läggas så att effektema blev detsamma som vid den gamla dammen.

Dammens/tröskelns slutliga höjd skulle avgöras i samråd med

sj ösänkningsföretaget.

Under ftirsommaren2}l2 kontaktade öreningen länsstyrelsen på telefon och

meddelade att tröskeln blivit fiir låg och att fiireningen därftir ville höja den

något. Länsstyrelsen anfiirde då att om den planerade höjningen rymdes inom
beslutet och om inte företrädare ftir sjösänkningsfiiretaget hade något att erinra
borde en mindre höjning kunna omfattas av beslutet.

Länsstyrelsens motivering
I anmälan om vattenverksamhet 2010-10-05 anges att "Tröskelns höjd kommer
att läggas så att effektema blir detsamma som de hos nuvarande damm. Vidare
framgår det av bilagor till anmälan att berörda närboende som lämnat sitt
godkännande till åtgärden (att riva ut befintlig damm och anlägga en tröskel)
fick information om att"den nivå som kommer att bli den högsta i den nya

dammen blir den samma som den gamla dammenvar byggdför".

En fiirutsättning fiir såväl länsstyrelsen som närboendes godkännande av

åtgärden att riva ut tidigare damm och ersätta denna med en tröskel, var att
ftirhållanden vid framftir allt höga flöden skulle bli detsamma som tidigare.
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Det kan mycket väl vara så att tröskeldammen har utformats och anlagts så att
avbördning och vattenstånd uppströms, vad det beror på darnmen, är detsamma

som vid tidigare damm. Det är dock VU:s uppgift att visa att så är fallet. Enligt
16 kap. 10 MB framgår att om en vattenverksamhet bedrivits utan tillstånd, är
VU bevisskyldig i fråga om de ftirhållanden som rådde i vattnet innan

verksamheten sattes igång. Om den nya dammen medfiir högre vattenstånd
uppströms vid höga flöden jämftirt med tidigare damm om denna var helt
öppen, är det VU:s ansvar att anpassa dammen så att ftirhållande blir detsamma

som tidigare oförändrade.

För att klarlägga huruvida tröskeldammen har anlagts så att ftirhållande
(effekterna) uppströms och då särskilt högsta fiirväntade vattenstånd är det

samma som tidigare behöver den tidigare dammens avbördningskapacitet och

ftirväntade vattenstånd uppströms vid olika vattenftiringar ftirst beräknas.

Damen är idagborta, men det borde gå att utifrån inmätning av tidigare
dammläge, fotografier av dammen och VU:s med fler personers minnesbilder
av hur dammen var konstruerad, rita upp tidigare damms utformning och utftira
beräkningar enligt ovan. Med stöd av dessa beräkningar kan sedan längd och

krönhöjd på trOskeldammen tas fram fiir aff denna ska ge motsvarande/samma

ftirhållande uppströms. Sedan återstår bara att genom inmätning av

tröskeldammen stämma av hur väl verkligheten stämmer överens med

beräknade värden/mått ftir att fiirehållandena ska bli detsamma som tidigare.

I det fall det visar sig efter ovan genomftirda utredningar att dagens utformning
av tröskeldammen inte medfiir samma ftirhållande uppströms vid högre flöden,
ska ftirslag till anpassning av dammen tas fram och redovisas till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen kan sedan ftirelägga VU om hur och när dammen ska anpassas

fiir att fiir att uppfylla kraven på oörändrade fiirhållanden uppströms vid
framftir allt höga flöden.

Enligt 26kap.9 § MB fär en tillsynsmyndighet meddela de ftirelägganden och

fiirbud som behövs i ett enskilt fall ftrr att bland annat bestämmelserna i
miljöbalken ska kunna efterlevas. Tillsynsmyndigheten ffir vidare enligt 26kap.
21 § MB fiirelägga den som bedriver eller vidtar åtgärder som omfattas av

miljöbalken att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs

ftir tillsynen.

De konsekvenser som nu har uppstått på enskilda intressen till ftiljd av

vattenverksamheten ligger utanftir det som länsstyrelsen kan medge inom
ramen ftir anmälningspliktig vattenverksamhet.
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Bilaea:

Hur man överklagar

Kopia med bilaga till:
Byggnads- och miljönämnden i Gävle kommun

Varva l:157, Alf Ekström, Sjunde Tvärgatan 50 A, 808 82 Gävle

Varva 1:158, Kerstin Ekström, Södra Kansligatan 6,802 52 Gävle

}Jille 3:29, Rolf Hedlund, N. Slottsgatan 228,803 23 Gävle
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Länsstyrelsen kan konstatera att ägarna till fastigheterna Varva 1:157 och 1:158

i handlingarna, ftir anmälan om vattenverksamhet 2010, skrev under ett
markägaravtal som innebar att'oden nivå som kommer att bli den högsta i den

nya dammen blir den samma som den gamla dammen var byggd ftir". Enligt
fastighetsägaren ftir Varva l:157 har det varit problem med en ftir hög

vaffennivå sen den ftirsta tröskeln anlades under 2010. Detta innebär enligt
länsstyrelsens bedömning att VU inte ftiljt beslutet om vaffenverksamhet.

Länsstyrelsens muntliga godkännande av att utfiira en komplefferande och

mindre höjning av tröskeln byggde pä att höjningen kunde rymmas inom
beslutet och under ftjrutsättning att sjösänkningsftiretaget inte hade något att

erinra. Enligt den skrivelse som VU inkom med till länsstyrelsen l0 december

2012kontaktades varken fastighetsägarna runt sjön eller sjösänkningsffiretaget

innan den andra höjningen av tröskeln utftjrdes.

Länsstyrelsen gör bedömningen utifrån handlingar i ärendet aff enskilda

intressen i form av berörda fastigheter drabbats negativt av den utfiirda
vattenverksamheten.

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen, se bilaga.

?*"'N.-' CLff
Gustav Hartzell
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Hur man överldagar

Om du vill överklaga detta beslut ska du g&a det skrifttigenhos Mark- och
miljödomstolen i Östersund.

Brevet med överidagandetska dock liimnas eller skickas till Länsstyrelsen,
801 70 Gävle.

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

I överldagandet ska du ange vilket beslut du överldagar, vilken åindring du vill
ha och vilka skäl du har fiir iindringen. Ange ditt namn och din adress samt
skriv under överklagandet. Låinsstyrelsen måste erhällaoriginalhandlingen.
Förutsatt att överklagandet kommit in i tid skickar Låinsstyrelsen alla
handlingar vidqre till Mark- och miljödomstolen ftir prövning.

Vill du veta mera om hur inan överklagar kan du ta kontakt med Lålnsstyrelsen,

telefon 026-17 10 00.

Postadress Länsstyrelsen, 801 70 Gävle

Besöksadress Borgmästarplan

Telefon 026-17 10 00

Fax026-17 13 05

Webb www.lansstyrelsen.se/gavleborg

E-post gavleborg@lansstyrelsen.se


