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Mark- och miljödomstolen
Länsstyrelsen
801 70 Gävle

Komplettering av överklagan ab beslut (Dnr 535-7942-12)
Vid överklagan 2013-03-30 påtalade vi flera skäl till ifrågasättande av beslut fattat av
Länsstyrelsen i ovanstående ärende. Som punkt 4 framfördes att dammen kan förväntas ha
marginell eller ingen betydelse för vattennivån i Hillesjön vid höga vattenföringar utan att
avflödeskapaciteten då kommer bero på kapaciteten i Verkmyraån som helhet.
För att ytterligare belysa förutsättningarna har vi 2013-04-20 gjort en inspektion av
förhållandena vid dammen i skede då det efter snösmältningen råder mycket högt vattenflöde.
Resultatet av inspektionen framgår av bilden här nedan.

Dammen är belägen vid den bredaste passagen nedtill i bild, bron med platsen för den gamla
fördämningen och Verkmyraån nedströms ser man uppåt i bild jämfört med dammen. Man kan
på bilden tydligt se att vattennivån inte nämnvärt skiljer sig mellan dammen, uppströms eller
nedströms, det är inte ens synligt var dammen är belägen.
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Mätning av förhållandena vid dammen visade på att vattennivån är 45-50 cm över dammen.
Bredden vid den nya dammen var cirka 11 meter, vid bron och den gamla dammens plats liksom
Verkmyraåns fortsatta flöde var bredden cirka 5,5 meter. Vattendjupet under bron var 1 meter.
Vi har även genom boende Rolf Hedlund fått bilder från inspektionen 2012-10-26 som visar på
förhållandena vid dammen. Det framkommer tydligt från dessa fotografier att förhållandena var
desamma redan då med höga vattennivåer nedströms om än på lägre nivå än april 2013.

Vi finner därför att Länsstyrelsens beslut 2013-03-20 inte är förenligt med förutsättningarna för
vattenflödet i Verkmyraån och inte heller är förenlig med iakttagelser av förhållanden som rådde
vid inspektionen 2012-10-26.
Vi yrkar därför på att beslutet ogiltigförklaras.

Med vänlig hälsning

Olof Agner
Ordförande
Föreningen Hillesjöns Framtid

