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SAKEN
Hög vattennivå i Hillesjön

I

till foljd av anlagd tröskel i Verkmyraån, Gävle Varva

3:1

DOMSLUT
Mark- och mitjödomstolen avslår överklagandet. Hillesjön Framtid ska senast den

1

februari 2015 ha efterkommit liinsstyrelsens föreläggande av den 20 mars 2013, dnr
s35-7942-12
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BAKGRUND
Liinsstyrelsen Gävleborg (liinsstyrelsen) beslutade den 20 mars 2013 att förelägga
Föreningen Hillesjöns framtid (ftireningen) att senast den 1 augusti 2013, för anlagd
damm i Verkmyraå'n genomfora och

1.

till liinsstyrelsen redovisa ftljande utredningar:

Utreda den tidigare dammens avbördningskapacitet (den nu utrivna dammen
belägen strax nedströms den nu anlagda tröskeldammen) vid olika

vattennivåer och då särskilt ft)rviintade vattenstånd uppströms dammen vid
höga vaffenftireningar NHQ Q

r*li

och HHQ 1+m3/s). Dessa utredningar

och beriikningar ska göras utifrån att dammen var helt öppen.

Z.

Utifran resultatet enligt punkt 1 ovan utreda hur väl den anlagda tröskeln
överensståimmer med tidigare damms avbördning och fiirviintade
vattenstånd uppströms dammen vid höga vattenftiringar NHQ (2 m3/s) och

HHQ (4

3.

m3/s1.

I det fall utredning enligt punkt 2 ovarvisar att nuvarande tröskeldamm
bedöms medfora högre vattenstånd uppströms vid höga vattenft)ringar NHQ
1Z

r*lsl

och HHQ 1+ m3/s) beroende på siimre avbördningskapacitet och

eller dammens krön ligger på ftir hög nivå, ska ft)rslag på hur
tröskeldammen kan anpassas så att ftirhållanden uppströms vid medel
höga vattenflöden

till

blir detsamma som tidigare vid fullt öppen damm.

Av handlingarna i målet framgår att den anlagda tröskeln skett i enlighet med en
anmälan om vattenverksamhet. Syftet med anmälan var att ersätta tidigare
dammkonstruktion frän1994 med en fast tröskel. Det framhålls i liinsstyrelsens
beslut att den nivå som kommer att

bli den högsta i den nya dammen blir densamma

som i den gamla dammen.

YRKANDEN M.M.
Föreningen har överklagat liinsstyrelsens beslut och såvitt kan förstås yrkat att
mark- och miljödomstolen ska upphäva beslutet. Som grund ftir sin talan har

fiireningen anfört i huvudsak ftljande. Det lir ft)reningens uppfattning att
liinsstyrelsens beslut ställer nya krav på fördåimningen som inte funnits med
forberedelsearbetet för ombyggnaden av dammen eller

2

1072-13

i

i de beslut som ligger till

sid

ösrpnstxDs

TINGSRATT
Mark- och miljödomstolen

V

DOM
2014-11-19

grund för anläggandet. Föreningen finner också att liinsstyrelsens beslut på ett

orimligt sätt lyfter fram endast en av dammkonstruktionens delkomponenter och gör
denna

till

överordnad övriga viktiga aspekter.

övmcr
I målet har även Bertil Eriksson inkommit med handlingar. Han har uppgett i
huvudsak ftljande. Han har på uppdrag av Rolf Hedlund, ägare
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till

fastigheten Hille

3:29 i Gävle kommun, varit betrjälplig med att dokumentera med bilder och text vad
som har inträffat på fastigheten. Enligt en bedömning, har gräsmattan på fastigheten

inte kunnat användas sedan 2012 pägrund av den vattensjuka marken. Under år

till

2013 har man varit tvungen att anviinda högskaftade stövlar ftir att ta sig fram

boningshuset. Från och med senare delen av 2012 har gräsmattan varit täckt av
vatten och 2013 har gräsmattan varit täckt av vatten större delen av sommaren.

Vidare har Bertil Eriksson bifogat ett antal bilder ftireställande fastigheten och
Verkmyraån.

DOMSI«iL
Inledningsvis kan mark- och miljödomstolen konstatera att Bertil Eriksson inte ftir
talan i målet. Bertil Erikssons ingivna handlingar har skickats in upplysningsvis och
har inte haft någon betydelse for utgången i målet. Det mark- och miljödomstolen
har att pröva är om länsstyrelsen har haft fog for sitt beslut. Länsstyrelsens beslut är

fattat i enlighet med,26 kap. 9 och 21 §§ mi§öbalken samt 16 kap. 1 § miljöbalken'
Länsstyrelsen får i egenskap av tillsynsmyndighet besluta om forelägganden om det
behövs samt begiira in de uppgifter och handlingar fran en verksamhetsutövare som
behövs for tillsynen. Syftet med ftireläggandet synes vara att fastställa om den nya
dammen utftirts i enlighet med det tidigare anmälningsiirendet.

Mark- och miljödomstolen konstaterar sammanfattningsvis att foreläggandet

?ir

sakligt motiverat. Då llinsstyrelsens beslut iir lagligen grundat ska det inte upphävas.
Tiden ftir foreningen att efterkomma liinsstyrelsens föreläggande förltings till den
februari 2015. Vad ftireningen har anft)n foranleder ingen annan bedömning.
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HUR MAI\ ÖVnnrr,AGAR, se bilaga 2 (DY427)
Överklagande senast den 10 december 2014. Prövnings tillstand krävs.

I domstolens
tekniska
Fällgren.

görande har deltagit rådmannen Lars Nyberg, ordförande, och

Lars Edlund. Föredragande har varit beredningsjuristen Therese

M r072-t3

