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Föreningen Hillesjöns framtid
c/o Olov Agner
Källvägen 14
806 49 Gävle

Angående anlagd tröskeldamm vid Hillesjöns utlopp i
Verkmyrån på fastigheten Varva 3:1 i Gävle kommun
Beslut
T,änsstyrelsen ftirelägger ftireningen Hillesjöns Framtid (org.nr 802432-9503)

att senast den 31 december 2016:

-

Ta bort den anlagda tröskeldammen av jord- och stenmassor i Verkmyrån
nedströms utlo,ppet ur Hillesjön. Dammen ska tas bort i sin helhet och åfiiran återställas till ursprungligt skick (till de fiirhållanden som rådde innan
dammtröskeln anlades).

Borttagandet av tröskeldammen enligt ovan ska genomftiras enligt ftiljande

ftirsiktighetsmått:
1. Arbetet bör utftiras vid lågvattenfiiring och ffir inte genomftiras under
pEliodgn 1 april till3l maj.
2. Allt arbete i vatten ska utföras med stor aktsamhet ftir att minimera risken
fiir grumling och ftir att minska risken ftir att olja och andra miljöskadliga
fiiroreningar når vattnet. Saneringsutrustning fiir hantering av oljespill ska
finnas nära tillhands. Maskiner som används i vattnet ska i görligaste mån
ha vegetabilisk olja i hydraulsystemet.
3. De delar av maskinema som når vattnet ska vara desinficerade eller ha
uppnått fullständig torrhet om de flyttats från annan sjö eller vattendrag.
Föreläggandet enligt ovan ftirenas med ett vite om 20 000 kr.
Beslutet fattas med stöd av 26kapitlet 9 § och 14 §, 11 kapitlet 9 §, samt 2
kapitlet 3 § miljöbalken.

Bakgrund
Länsstyrelsen har den 4 november 2010 efter en anmälan från ftireningen
Hillesjöns Framtid godtagit att ftireningen med iakttagande av vissa
ftirsiktighetsmått fär ersätta tidigare damm i Verkmyrån ca 300 nedströms
utloppet ur Hillesjön med en dammtröskel av morän- och stenmassor.
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av
En fiirutsättning fiir såväl länsstyrelsens som närboendes godkännande
var att
åtgärden att riva ut tidigare damm och ersäffa denna med en tröskel,
tidigare.
ftiihåttanden vid framfiir allt höga flöden skulle bli de samma som

I oktober Z}l}kontaktades länsstyrelsen av fastighetsägare vid Hillesjön som
klagade pä attnivån i sjön blivit ftir hög och att tre av fastighetema runt
Hiftsjtin var drabbade av översvämning. Enligt klagomålet var nivån i sjön i
40 cm
bOrjan av oktober ca 15 cm fiir hög och i slutet av månaden ända upp till
fot 7 '
cm
istället
ttiritig. Enligt klaganden hade höjningen av tröskeln blivit23
8 cm.

Framtid
Länsstyrelsen kontaktade den 23 novembet 2012 ftireningen Hillesjöns
sjöns
nedströms
(fiireningen) som ansvarat ftir anläggandet av dammtröskeln
från
.rttopp ftir att inhämta upplysningar om utörda arbeten. Enligt uppgift
cm
ca
7
bli
ftir#ngen skulle den kompletterande höjningen av tröskeln
ytterligare höja
eftersom den ftirsta tröskelnivån blivit ftir låg. Arbetena med att
grävmaskin.
tröskeln utfilrdes den 4 - 5 september2012 med en
Länsstyrelsen fiirelade ftireningen den 20 mars 2013 om att genomfiira
jämftirelse med
utredningar av den uppftirda dammens avbördningskapacitet i
tidigare åammanläggning och redovisa resultatet till länsstyrelsen.
vid
Forllaggandet tiveiklaguä.r u, fiireningen och Mark- och miljödomstolen
(mål
M
Österulnäs tingsrätt har den 19 november 2014 avslagit överklagan
lo72-13).Domstolen arlgay i sin dom aff ftireningen senast den I februati?0l5
ska

uppfylla länsstyrelsens ftireläggande.

av
Föreningen har den 1 I och l5 januari 2015 kommit in med en redovisning
uppgifter rörande den anlagda tröskeldammen'

F ö r e ningens r e dov i sning
Föreningen har inte kunnat utfiira de beräkningar och utredningar som
utifrån
länsstyrelsen begärt i sitt ftireläggande. Föreningen anser dock att de
besvara
plats
kan
ytberäkningar och observationer av verkliga fiirhållanden på
nät
iansstyrelsens frågeställningar. Föreningen har vid ett tillfiille i april 2013
mätt
det var en plan vattenyta mellandet nya och tidigare dammläget
var
vattennivån ned till respektive bottennivå (tröskel). Vid den nya dammen
var
vattennivån 50 cm över tröskeln/botten och vid den gamla dammen
vattennivån 110 cm över tröskeln/botten. Den gamla dammen var 5,5 m bred
och den nya är I

1

m bred.

(nya och gamla
Skillnaderna i fiirutsättning fiir de olika dammkonstruktionerna
över
dammen) innebär att vid tillfiillen då vattennivån endast ligger något
nya
den
ftirdämningens övre del kommer marginellt med vatten rinna ftirbi
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den gamla dammen
att alla-bräder var borttagna i
dammen. under forutsättning
När
pä3,3 m2 ftirbi den gamla dammen'
skulle det då ruru
att
"räurir"iigrytu
illnaden mellan nya och gamla dammen
to**.Jrt
stige*a
vattennivån
cm över
jämvikt 60 cm ö1er nya dammenoch 120
minska for att uppnå en
våren 20L3'
10 cm över högvattennivån
gamla dammen.

D"d;;t

Föreningenharienlighetmedlänsstyrelsensfiireläggandebelysttreolika
(altemativ 1)'
av att nuvarande damm bibehålls
åtgärdssaltemativ vilfa består
grävs bort och
(altemativ 2) och nuvarande damm
nuvarande damm rr"Jåu,

ånsbottennivåäterställs(alternativ3).Föreningenfiirordaralternativldådet
inte
utt r"Jut satsade naturvårdsmedel
inte innebär nilgraytterligare kostnader,
gårtillspilloochnu,u,und"dammgerenstabilnivåregleringmedfungerande
fiskvandring.

Föreningenhartillredovisningenbifogatenbeskrivningavflödesforhållanden
ivattensystemetHillesjönmed-Verkmyrånochfotodokumentationfrånutforda
mätningaru,uun"nn-in*viddammlägetochvidenbadplatsiHillesjön.

BertilErikssonsombiträderägarentillfastighetenHille.3:2gvidkontaktermed
den 16 april2016
deianlagda t'titätau*men har
myndigheter m.m'
och från
dÅmlaget den 13 septemb et 2014
"""a"
från
Uifa.rt".i"f
med
in
kommit
att flödet i än dåvar mycket ringa'
2011. Bilde rnumniOl4 visar
typ av vattenlerksamhet som

ur en sjö är en
Att anlägga en damm i utloppet
även fallet
mark- octr miliådo-s9J: Så var
idag normalt naver tittstanä'run
att genomftira
anlades l0 n don.Möjligheten
när den akruelta,a J;il;**en
verkligen är
tillstandsprövning kra1e1 att det
en sådan ätgard-,r" är.gaende
att skadas genom
eller ailmaÅa intressen riskerar
uppenbart utt vurr.*
"nsk"ilda
(11 kapitlet 12 § miljöbalken)'
verksamhetens inverkan på vatrenfornatiana"na

RuntHillesjönfinnsettstortantalenskildafastigheterochettflertal
markawattningsforetagsompåverkasavvattenflorhållandenaiHillesjön.
tagit emot
ovan ulder bakgrundsbeskrivningen
Länsstyrelsen haruo*?urngå,
efter det att

fastighetsagare på h9_s Yll"rrivå
klagomål frän eu;;i ";rkilda
annat
anlade'' D"ttu klagomålpåbland
den aktuella tto'ft"fäu-men
är uppenbart att
inte
länsstyrelsen visar pä attdet
översvämmad tomtmark anser
t r*u ,t"aas/oråkas olägenhet av den utforda
nägot enskilt intresse inte skulle
verksamheten'

LänsstyrelsenstidigaregodtagandeavanläggandetavennytröskeliHillesjöns
rt rjä höja den lägsta vattennivån i sjön
utlopp verkmyränivggä" pålammen
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utan att orsaka någon skillnad rörande omfattning och frekvens av höga
vattennivåer. Under dessa ftirutsättningar fanns det ett medgivande ftir
genomfiirande av åtgärden att anlägga den nya tröskeldammen bland de
enskilda fastighetsägare runt sjön.
Länsstyrelsen har i sitt ftireläggande till ftreningen om att utreda
avbördningskapaciteten fiir den gamla och nya dammen angivit de
fiirutsättningar som behöver uppfyllas fiir att vattenfiirhållandena ska vara
ofiirändrade vid högre tillflöden till sjön. Länsstyrelsen anser inte att fiireningen
har kunnat visa att dessa fiirutsättningar uppfylls då de inte genomftirt de
utredningar och beräkningar som länsstyrelsen har krävt. Det är enligt
länsstyrelsen bedömning uppenbart att den nya tröskeldammen i jamfiirelse
med tidigare damm har en påtaglig effekt på vattenfiirhållandena i sjön och inte
bara vid låga vaffenfiiringar. Enligt ftireningens redovisade mätningar ligger
den nya dammens tröskel 110 - 50 60 cm högre än den gamla dammens
tröskel. Den nya dammen är dock 11 m bred i jämftirelse med den gamla
dammens bredd på 5,5 m. Länsstyreslen har giort en schablonmässig beräkning
av ftirväntad vattennivå över respektive dammtröskel vid olika flöden med
användande av ftiljande formel ftir beräkning av avbördning vid ett överfall:

:

q

=1' 1t'b'J-z's ' ni

Dar 4 = avbordning i m3ls, plkoeffrcient som beror på övärfallets utformn-ing
har antagits till 0,55, b = dammens bredd, g: jordaccelerationen (9,81 m/s2)
och h skillnad mellan tröskel och vattenyta uppströms.

:

Vattennivån h som har beräknats är då den vattenhöjd över respektive tröskel
som krävs fiir att uppnå ett givet flöde q. Resultatet redovisas i tabellen nedan
där vattennivån över dammtröskel avser vattenytans höjd över den gamla
dammens tröskel, d.v.s. till den beräknade höjden vid den nya dammen har
lagts till 60 cm ftir att det ska motsvara höjden över den gamla tröskeln som låg
60 cm lägre.
Skillnad
(cm)

Vattenyta ny damm
(cm över gamla

Vattenyta gammal
damm (cm över gamla

dammens tröskel)

dammens tröskel)

I

75

23

52

2

83

37

46

4

97

59

38

Flöde (m'ls)
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De utftirda beräkningar är inte alls någon exakt beräkning utifrån hur respektive
damm varit utformad i detalj, men de visar enligt länsstyrelsens uppfattning på
att vattennivån uppströms dammläget vilket motsvarar vattennivån i sjön
sannolikt är betydligt högre idag jämftirt med tidigare ftirhållande med fullt
öppen damm. Detta gäller som framgår ovan även högflödessituationer som
normalt högvattenflöde §HQ 2m3ls) och extrem flöde som högsta
högvattenflöde (HHQ 4 m3ls). Resultatet överensstämmer också med de
klagomål som tidigare har kommit in till länsstyrelsen där nivån i Hillesjön
uppgivits varaZ5 - 40 cm "fiir hög".
Sammanfattningsvis gör länsstyrelsen bedömningen att den anlagda
dammtröskeln har en betydande inverkan på vattenfiirhållandena i Hillesjön
och aff risken fiir skada på enskilda intressen till ftljd av hög vattennivå i sjön
är större nu jämfiirt med tidigare ftirhållanden. Det innebär attanläggandet av
dammtröskeln skulle ha ftiregåtts av en tillståndsprövning enligt 11 kapitlet 9 §
miljöbalken. Någon sådan tillståndsprövning har inte skettvilket inkluderar
hantering av skada på enskilt intresse. Då det rör sig om en anläggning som
uppftrts utan de tillstånd som krävs enligt miljöbalken och det finns anledning
att tro att denna anläggning har medfiirt och kommer medfiira skada på enskilt
intressen ska den tas bort och å-färan på sträckan återställs till tidigare skick.

Utrivning av en dammanläggning är normalt tillståndspliktig vattenverksamhet
enligt 11 kapitlet 9 § miljöbalken. Tillstånd krävs dock inte om det.är uppenbart
att varken allmänna eller enskilda intressen skulle skadas av.åtgärden (11 kapt
12 § miljöbalken). En utrivning av dammen innebär en återgång till de vattenfiirhållande som rådde innan dammen anlades 201112012. Om utrivningen sker
med iakttagande av vissa ftirsiktighetsmått gör länsstyrelsen därfiir
bedömningen att dammen borde kunna tas bort utan att skada allmänna eller
enskilda intressen.
För att undvika störning på vårlekande fisk i Verkmyrån ska arbetet inte
genomftiras under lekperioden som infaller under april och maj månad.
För att minimera påverkan på vattenmiljön vid borttagandet av tröskeldammen
bör arbetet utft)ras vid låg vattenftiring. Arbeten ska vidare utft)ras med
aktsamhet så att spridning av grumling i vattendraget minimeras.

Vid val av arbetsmaskiner är det dels viktigt att se till att de är i bra skick så
inget oljespill uppkommer. En fiirebyggande åtgard kan t.ex. vara daglig tillsyn
av maskinerna. De ska också, i så stor utsträckning som möjligt, ha vegetabilisk
olja i hydraulsystemen. Saneringsutrustning ska finnas tillgänglig ftir att
ftirhindra att olja når vattnet. Vid arbete med maskiner som använts i andra
sjöar eller vattendrag är det dessutom viktigt att desinficera arbetsmaskinema
ftir att undvika spridning av kräftpest, parasiter och andra fisksjukdomar.
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som ska användas torka
Desinficering kan t.ex. göras genom attlätamaskiner
torra'
,rg.fti, en vlcka efter flytt från annat vattenområde så de är absolut
åtgärd ftir att
Då foreläggande om utrivning rör sig om en angelägen
att skador uppstår på
åstadkomila rättelse enligt tni5tibulk"., och undvika
med ett vite'
framfiir allt enskilda intressen ska ftireläggandet fiirenas
tröskeldammen och en
Länsstyrelsen gör bedömningen att ett borttagande av
genomftiras av en
återstailning uu å-färu, enligt fiireläggandet borde kunna
inklusive transporttid på
$av*urki;på ca 8- l0 timåar till en kostnad
högst 15 000 l«. Länsstyrelsen anser därftir att ett vitesbelopp

ippskattninisvis
på 20 000 kr är skäligt i detta fall'

vattennivå i sjön än vad
Önskar fiireningen eller annan part en generellt högre
tröskeln så fär en
som nu blir fallet efter en utrivning av den anlagda
sökts och erhållits'
damm/tröskel anläggas efter att tillstånd från domstol

Beredning av ärendet
beslutat' I den
I detta ärende har enhetschef på Miljöenheten charlotta Ryd
,tuuiguhandläggningenharhandläggareTorbjömHolmgrendeltagitsamt
handläggare Hans Sjöberg, fiiredragande'

IIur man överklagar
Detta beslut kan överklagas

,frn"

t'tt

till Mark-

och miljödomstolen, se bilaga'

,Lf

Charlotta RYd

Hans Sjöberg

Bilasa:
Hur man överklagar

Kopiatill:
g gnad@ gavle'se
Samhällsbyggnad, Gävle kommun, samhallsby
Gävle
Alf Ekström, Sjunde Tvärgatan 50 A, 808 82

Kerstin Ekström, Södra Kansligatan 6,802 52 Gävle
Rolf Hedlund, N. Slotts gatan 22 B, 803 23 Gävle
Bertil Eriksson, Skyttestigen 6 F, 806 36 Gävle
Kvotsvägen 14, 805
Hille fiskevårdsområdes$rening, c/o Kenneth Helgesson,
96 Gävle
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