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Llinsstyrelsen i Gävleborgs låin ftirelade genom beslut den l8 februari 2016
Föreningen Hillesjöns Framtid (Föreningen) att senast den 31 december 2016 ta

bort en anlagd tröskeldamm av jord- och stenmassor i Verkmyrån nedströms
utloppet ur Hillesjön. Dammen ska tas bort i sin helhet och å-fåran återställas

till

ursprungligt skick (till de ftirhållanden som rådde innan dammtröskeln anlades).

Borltagandet av tröskeldammen ft)renades med ftirsiktighetsmått innebiirande att
- Arbetet bör utftiras vid lågvattenfiiring och får inte genomftiras under perioden
april

till

1

31 maj.

- Allt arbete i vatten ska utft)ras med stor aktsamhet ftir att minimera risken

fiir

grumling och ftir att minska risken ftir att olja och andra miljöskadliga
ftiroreningar når vattnet. Saneringsutrustning
niira tillhands. Maskiner som anviinds

ftr

i vattnet

hantering av oljespill ska finnas

ska

i görligaste mån ha vegetabilisk

olja i hydraulsystemet.
- De delar av maskinema som når vattnet ska vara desinficerade eller ha uppnått

fullstiindig torrhet om de flyttats från annan sjö eller vattendrag.

Föreläggandet ftlrenades med ett vite om 20 000 kr.

Av liinsstyrelsens beslut framgår foljande.
Liinsstyrelsen har den 4 november 2010, efter en anmälan från Föreningen, godtagit
att Föreningen med iakttagande av vissa försiktighetsmått får ersätta tidigare damm

i Verkmyran, ca 300 nedströms utloppet ur Hillesjön, med en dammtröskel av
moräin- och stenmassor.

En ftirutsättning ftir såväl låinsstyrelsens som näirboendes godkåinnande av åtgiirden
att riva ut tidigare damm och ersätta denna med en tröskel, var att ftirhållandena vid

framftir allt höga flöden skulle bli desamma som tidigare.

I oktober 2012 kontaktades låinsstyrelsen av fastighetsägare vid Hillesjön som
klagade pä att nivån

i sjön blivit för hög och att tre av fastigheterna runt Hillesjön

ösrgns{rNDs TTNGSnÄrr

sid 3
M 633-16

DOM

Mark- och miljödomstolen

2017-0t-04

var drabbade av översvämningar. Enligt klagomålet var nivån
oktober ca 15 cm ftir hög och

i sjön i början av

i slutet av månaden iinda upp till 40 cm ftir hög.

Enligt fastighetsägama hade höjningen av tröskeln

blivit2l

cm iståillet for 7 - 8 cm.

Låinsstyrelsen kontaktade den23 november 2012 Föreningen som ansvarat
anläggandet av dammtröskeln nedströms sjöns utlopp

ftir

fiir att inhåimta upplysningar

om utftirda arbeten. Enligt uppgift fran Föreningen skulle den kompletterande

ftr

höjningen av tröskeln bli ca 7 cm eftersom den ftirsta tröskelnivån blivit

låg.

Arbetena med att ytterligare höja tröskeln utftirdes den 4-5 september 2012 med en
grävmaskin.

L?insstyrelsen ftirelade Föreningen den 20 mars 2013 om att genomfiira

ri.irtrg*

av den uppftirda dammens avbördningskapacitet i jämftirelse med tidigare

dammanläggning och redovisa resultatet

till

liinsstyrelsen. Föreläggandet

överklagades av Föreningen och mark- och miljödomstolen vid Osterunds tingsrätt
har den 19 november 2014 avslagit överklagan (mål

i domen att Föreningen

senast den

I

M

1072-13). Domstolen angav

februari 2015 skulle uppfulla liinsstyrelsens

ftireläggande.

Föreningen har den 11 och 15 januari 2015 kommit in med en redovisning av

uppgifter rörande den anlagda tröskeldammen.

Föreningen har inte kunnat utftira de beråikningar och utredningar som liinsstyrelsen

begiirt i sitt ftireläggande. Föreningen anser dock att de utifran ytberiikningar och
observationer av verkliga forhållanden på plats kan besvara låinsstyrelsens
frågeställningar. Föreningen har vid ett tillftille, i april 2013,nåir det var en plan
vattenyta mellan det nya och tidigare dammläget, mätt vattennivån ned

till

respektive bottennivå (tröskel). Vid den nya dammen var vattennivan 50 cm över
tröskeln/botten och vid den gamla dammen var vattennivan 110 cm över
tröskeln/botten. Den gamla dammen var 5,5 m bred och den nya ar l

l

m bred.
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Skillnaderna i ftirutsättning ftir de olika dammkonstruktionema (nya och gamla
dammen) innebär att vid

tillf;illen

då vattennivån endast ligger något över

ftirdiimningens öwe del kommer marginellt med vatten rinna ftirbi den nya
dammen. Under ft)rutsättningaltaLlabräder var borttagna i den gamla dammen

skulle det då vara en avrinningsytapä3,3 m2 fiirbi den gamla dammen. Nåir
vattennivån stiger så kommer skillnaden mellan nya och gamla dammen att minska

ftir att uppnå

en

jiimvikt 60 cm över nya dammen och

120 cm över gamla dammen.

Detta tu då 10 cm över högvattennivån våren 2A13.

Föreningen har i enlighet med liinsstyrelsens ftireläggande belyst tre olika

åtgtirdssaltemativ vilka bestar av attnlvarande {amm bibehålls (alternativ 1),
nuvarande damm breddas (alternativ 2) och nuvarande damm grävs bort och åns

bottennivå återställs (alternativ 3). Föreningen ftirordar altemativ 1 då det inte
innebiir nägra ytterligare kostnader, att redan satsade naturvårdsmedel inte gar

till

spillo och nuvarande damm ger en stabil nivåreglering med fungerande
fiskvandring.

Föreningen har

till redovisningen bifogat en beskrivning av flödesftirhållandena i

vattensystemet Hillesjön med Verkmyran och fotodokumentation fran utftirda

mätningar av vattennivan vid dammläget och vid en badplats i Hillesjön.

Bertil Eriksson, som biträder ägaren till fastigheten Hille 3:29 vidkontakter med
myndigheter m.m. rörande den anlagda tröskeldammen, har den 16 apnl20l6

kommit in med bildmaterial fran dammläget den 13 september2}l4 och från 2011.
Bilderna frår;r2014 visar att flödet i ån då var mycket ringa.

Att anlägga en damm i utloppet ur en sjö iir en typ av vattenverksamhet som
normalt kräver tillstand fran mark- och miljödomstol. Så var även fallet niir den
aktuella tröskeldammen

anlades2}lll2}l2. Möjligheten att genomftira

en sådan

åtgzird utan föregående tillståndsprövning kräver att det iir uppenbart att varken

enskilda eller allmåinna intressen riskerar att skadas genom verksamhetens inverkan
på vattenfiirhållandena (1

I kapitlet 12 § miljöbalken).
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Runt Hillesjön finns ett stort antal enskilda fastigheter och ett flertal

markawattningsforetag som påverkas av vattenfilrhållandena i Hillesjön.
Liinsstyrelsen har tagit emot klagomål fran ett antal enskilda fastighetsägare på hög
vattennivå efter det att den aktuella tröskeldammen anlades. Dessa klagomål på

bland antatöversviimmad tomtmark anser ltinsstyrelsen visar på att det inte tir
uppenban att något enskilt intresse inte skulle kunna skadas/orsakas olägenhet av
den utftirda verksamheten. Låinsstyrelsens tidigare godtagande av anläggandet av en

ny tröskel

i Hillesjöns utlopp Verkmyran byggde på dammen skulle höja den lägsta

vattennivån i sjön utan att orsaka någon skillnad rörande omfattning och frekvens
av höga vattennivåer. Under dessa ftirutsätfiringar fanns det ett medgivande

ftir

genomforande av åtgiirden att atiäggadel nyq tröskeldammen bland de enskilda
fastighetsägare runt

sj

ön.

Liinsstyrelsen har i sitt ftireläggande

till Föreningen om att utreda avbördnings-

kapaciteten ftir den gamla och nya dammen angivit de forutsättningar som behöver

uppfullas ftir att vattenftirhållandena ska vara oforåindrade vid högre tillflöden

till

sjön. Liinsstyrelsen anser inte att Föreningen har kunnat visa att dessa forutsättningar uppfylls då de inte genomfort de utredningar och beråikningar som

liinsstyrelsen har krävt. Det iir enligt liinsstyrelsen bedömning uppenbart att den nya
tröskeldammen i jiimfiirelse med tidigare damm har en påtaglig effekt på vattenftirhållandena i sjön och inte bara vid låga vattenftiringar. Enligt Föreningens
redovisade mätningar ligger den nya dammens tröskel 110- 50 = 60 cm högre åin
den gamla dammens tröskel. Den nya dammen

åir

dock 11 m bred i jämfiirelse med

den gamla dammens bredd på 5,5 m. LEinsstyreslen har giort en schablonmässig

beriikning av forvåintad vattennivå över respektive dammtröskel vid olika flöden.

De utforda beräkningar ?ir inte någon exakt ber2ikning utifran hur respektive damm

varit utformad i detalj, men de visar enligt liinsstyrelsens uppfattning på att
vattennivån uppströms dammläget vilket motsvarar vattennivån i sjön sannolikt är
betydligJ högre idag jtimfört med tidigare florhållande med fullt öppen damm. Detta
gäller även högflödessituationer som normalt högvattenflöde och extremt flöde som
högsta högvattenflöde. Resultatet överensståimmer också med de klagomål som

E
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tidigare har kommit in

till liinsstyrelsen diir nivan i Hillesjön uppgivits vam25 - 40

cm "ftir hög".

Sammanfattningsvis gör ltinsstyrelsen bedömningen att den anlagda dammtröskeln
har en betydande inverkan på vattenftirhållandena
skada på enskilda intressen

till frljd

i Hillesjön och att risken ftir

av hög vattennivå

i sjön iir större

nu

jåimftirt

med tidigare ftirhållanden. Det innebiir att anläggandet av dammtröskeln skulle
ha

fiiregåtts av en tillstandsprövning enligt 1l kapitlet 9 miljöbalken. Någon sådan
§
tillstandsprövning har inte skett vilket inkluderar hantering av skada på enskilt
intresse. Då det rör sig om en anläggning som uppfiirts utan de tillstand som krävs

e{igt miljöbalkenoch d9t finns anledni4g

att tro att denna anläggniaghar

mrdftirt

och kommer medftira skada på enskilt intressen ska den tas bort och å-faran på
sträckan återställs

till tidigare skick.

Utrivning av en dammanläggning är normalt tillstandspliktig vattenverksamhet
enligt 11 kapitlet 9 § miljöbalken. Tillstand krävs dock inte om det iir uppenbart att
varken allmiinna eller enskilda intressen skulle skadas av åtgåirden (11 kap. 12
§

miljöbalken). En utrivning av dammen innebiir en återgång till de vattenftirhållanden som rådde innan dammen anlades 20ll/2012. Om utrivningen sker
med iakttagande av vissa ftirsiktighetsmått gör låinsstyrelsen bedömningen att
dammen borde kunna tas bort utan att skada allmåinna eller enskilda intressen.

YRKANDEN M.M.
f,'öreningen har överklagat liinsstyrelsens beslut med yrkande att beslutet ska
upphävas. Som grund ftir talan har Föreningen anfort att enligt Föreningens

uppfattning är liinsstyrelsens beslut inte ftirenligt med miljöbalken. Ett borffagande
av tröskeldarnmen kommer innebåira att å-fårans botten blir högsta fasta punkt

i

vattenutflödet fran Hillesjön. Denna befinner sig cirka 50-60 cm lägre åin nuvarande
tröskeldamm som i sin tur iir belägen på samma nivå som tidigare reglering.

Beslutet strider enligt Föreningen mot ftljande avsnitt i miljöbalken.
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11 kap 6 §: Fördelar fran

allmiin och enskild synpunkt av en lägre och oreglerad

sjönivå överväger inte kostnader och olägenheter.
11 kap 8 §: Borttagandet av sjötröskel med fungerande lågvattenutskov

starkt negativ effekt på fiske. Detta genom att möjlighet
ftirsåimras samt att den lägre sjönivan inte

kommer få

till fiskvandring påtaglig

blir ftirenlig med fiske i stora delar av

sjön.
11 kap 13 §: Anmodat borttagande av sjötröskeln och påfoljande

siinkning av

vattennivån innebtir markawattning som iir tillståndskrävande.

Av Föreningens inlagor till liinsstyrelsen med bilagor beskrivs tydligt vilka faktorer
som påverkar vattgnnivan

vidlöga vattenflöden

och att dammen under dessa

omstiindigheter inte påverkar högvattennivån. Låinsstyrelsen har inte beaktat eller
dementerat dessa faktorer

i sin beslutsmotivering.

Liinssfrelsen anftir som skäl till beslutet att det inte kunnat påvisas att nuvarande
tröskeldamm ger saurma avbördningskapacitet som den gamla dammen med alla
brädor borttagna - alltså

i praktiken ett tillstand utan ftirdiimning. Detta trots att man

innan konstruktionen har tagit del av konstruktionsritningar och godkiint dessa.

I sitt beslut hiinvisar l?insstyrelsen till

att Föreningen inte

ftiljt

de

villkor man givit

vid sitt medgivande till vattenverksamheten. I beslut från låinsstyrelsen 2010-l l-04
finns inga sådana villkor angivna. Liinsstyrelsen har dåiremot skrivit "Läinsstyrelsen
gör utifran uppgifterna i ansökan bedömningen att påverkan på de enskilda
intressena inte iir större än vad enskilda rimligen kan tåla". Beslutet från
låinsstyrelsen motiveras av påstådda brister på dammens fi.rnktion vid mycket höga

vattenflöden. Föreningen anför att det iir måirkligt aU fotodokumentation vid
lågvatten framftirs som stöd i beslutet.

Hillesjön med utflödet Verkmyraan ingick i sjösiinkningsfiiretag Hillesjösiinkningen
av är 1926. På grund av den låga vattennivåns effekter på sjön reglerades utflödet
1994 av en ftirdiimning med ett betongfundament och som höll fast ett antal brädor.
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Detta medgav att önskat antal brädor kunde tas bort vid högflöde och sedan sättas

tillbaka ftir att till sommaren bibehålla önskat vattenstånd.
Fördiimningen fran 1994 fungerade bra

till

att börja rned men efter ett 10-tal år blev

firnktionen allt siimre av olika samverkande skåil. Organisationen kring regleringen
fungerade dåligt. Det var oklarheter kring ansvar och befogenheter.

Diirftir togs

brädor inte bort i tid vid högflöde och sattes inte heller alltid tillbaka vid lågflöde.
Dammen var inte helt tät i botten och senare kom den också att

bli otät på sidorna.

Under 2008 startades ett samarbetsprojekt, Projekt Hillesjön, mellan liinsstyrelsen,
Gävle Kommun, Hille Varva Skiftelag, Föreningen och ytterligare intressenter.

I

projektgrup_pen avhandladeq flera olika frågor, en betydande sådan fråga gällde

hur

man fär

till

en bättre ftirdiimning.

På rekommendation

från låinsstyrelsen och Projekt Hitlesjön projekterades en ny

ftirdåimning i form av en fast tröskel uppströms från den gamla dammen och
Föreningen var den organisation i samarbetsprojektet som kom att bli
verksamhetsutövare. Finansiering

fiir arbetet finansierades genom LONA-medel

och bidrag fran Gävle Kommun tillsammans med ideellt arbete fran Föreningen.

Dammen anlades i november 2010 under tedning av Föreningen representant.

Tyviin saknades det erfarenhet av motsvarande arbete och det visade sig under två
påftiljande somrar att sommarvattennivån blivit lägre iin avsedd regleringsnivå och
en komplettering

fick byggas september 2012 for att korrigera awikelsen av den

november 2010 anlagda dammen.

Sommaren och hösten 2012var extremt regniga perioder vilket medft)rde betydligt
högre vattennivåer iin normalt. Det har dock ftirekommit ytterligare högre

vattennivåer i Hillesjön tidigare med den nu avlägsnade ftirdiimningen i bruk.

Länsstyrelsen har yttrat sig och har anftirt ftiljande. Efter Föreningens
överklagande har ltinsstyrelsen träffat Föreningen och diirefter giort en ft)rnyad
bedömning av tröskeldalnmen och situationen i Hillesjön. Låinsstyrelsen anser
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fortfarande utifran vad som idag iir känt om dammens påverkan på enskilda
intressen att uppftirandet av dammen borde ha ftregåus av en tillstandsprövning.

Diiremot gör liinsstyrelsen idag bedömningen att det sammantaget iir bättre att
ftirelägga Föreningen om att söka tillstand i efterhand ftir den uppftirda dammen,
inkluderat tillstand att bevara dammen, änatt dammen rivs ut. Vid en sådan
prövning kan dammens inverkan på vattenftirhållandena utredas ordentligt och dess
inverkan på enskilda intressen prövas.

En utrivning enligt liinsstyrelsens ftireläggande innebåir istället att nuvarande icke

tillstandsprövade damm ersätts med den tidigare icke tillstandsprövade reglerbara
dammen. Hur denna damm ska regleras iir oklart varftir problem med vattennivan

i

Hillesjön inte helt löses genom en utrivning av dagens tröskeldamm. Då en återgang

till

den tidigare reglerbara dammen även skulle medftira flera nackdelar ur allmåin

synpunkt iindrar liinsstyrelsen sitt tidigare stiillningstagande om att tröskeldammen
ska tas bort. En tillstandprocess medftir ytterligare

enskilda fastigheter
åtgtirder

till följd av nuvarande

tid med risk

ftr

översviimning av

damm. Erfarenheterna av utftlrda

hittills i Hillesjöns utlopp visar dock enligt låinsstyrelsen uppfattning på att

det biista på sikt

ftir alla parter tir en tillståndsprövad och godkiind damm/tröskel ftir

att uppräffhålla vattennivan i Hillesjön.

Låinsstyrelsen kan dåirftir acceptera en iindring av det överklagade beslutet på så sätt

att ftireningen istället for att riva ut den anlagda tröskeldammen foreläggs att inom

nio månader fran beslutet vinner laga kraft söka tillstand ftir utftirda åtgåirder med
rätt att bibehålla den anlagda tröskeldammen.

Hillesjön har genom sjösEinkningsftiretaget Hillesjösiinkningen 1926 siinkts och sjön
åir

idag grund och hotas av igenväxning. I syfte att motverka igenviixning och få ett

ökat djup i sjön anlades 1994 en damm reglerbar med sättare/brädor i sjöns utlopp
Verkmyraån. Dammen anlades efter dialog med låinsstyrelsen och utan någon
foregående tillstandsprövning. Denna damm har sedan ersatts av den nu aktuella

tröskeldammen och motivet ftir detta har Föreningen väl beskrivit i sin överklagan.
Detta skedde också utan någon ftiregående tillstandsprövning. En ftirutsättning för
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attdettaskulle vara genomftrbart var att dammen inte skulle medftira någon
negativ påverkan på enskilda intressen och att alla berörda parter (markägare

m.fl.)

godtog att dammen anlades. Dammen skulle d2irfiir utformas så att vattennivåerna

vid höga flöden skulle bli oftiråindrade i sjön. Det var under dessa ftirutsättningar
som enskilda fastighetsägarc runt sjön godkiinde att dammen anlades.

Vilken effekt tröskeldammen idag har på vattennivån i sjön vid medel

till

höga

flöden tir oklart då detta inte har utretts ordentligt. Om översvåimningar av en del
fastigheter runt sjön skulle ha uppstått även vid tidigare ftrhållanden går heller inte
att siikert svara på. Det kan finnas andra sektioner i an nedströms eller uppströms

d1ryryrn som vid höga flöden ger en diimmande effekt och då beståimmer sjöns
vattennivå oavsett nuvarande eller tidigare damms inverkan. De observationer och
beskrivning av faktorer som påverkar vattennivan i sjön vid höga flöden som
Föreningen redovisat iir inte tillräckliga for att besvara dessa frågor. För detta krävs
en ordentlig inmätning av sjöns utlopp på en låingre sträcka inklusive tröskel-

dammen och dtirefter kvalificerade beriikningar. Något sådant har inte giorts.

Liinsstyrelsen har i det överklagade beslutet pekat pänägraomstiindigheter som
indikerar på att den anlagda tröskeldammen har en betydande inverkan på vattenståndet

i sjön även vid höga flöden. Det har förekommit flera översvåimningar av en

del fastigheter vid sjön sedan tröskeldammen anlades vilket bland arurat bilder

skrivelsen från ägarna

till Hille 3:29 ochVarva

i

157 visar på. Anläggandet av

dammen borde därftir ha ftiregåtts av en tillstandsprövning. Dammen iir vidare
anlagd

i ett tillstandsgivet sjösiinkningsfiiretag och står i uppenbar strid mot syftet

med detta ftiretag. Det finns en rätt att rensa sjöns utlopp Verkmyraan på en liingre
sträcka

ftir att bibehålla de djup och bredder som angivits i det en gång prövade

siinkningsftretaget. Detta inkluderar platsen ftir den anlagda tröskeldammen och
dammen innebiir en så pass stor iindring av ftirutsättningar
att det även av den anledningen funnits skäl
anlades.

till

ftir sjtisZinkningsforetaget

en tillståndsprövning innan dammen

sid t1
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Ett borttagande av dammen enligt länsstyrelsens ftireläggande löser dock inte
problematiken med tidigare reglering av sjön. Länsstyrelsens foreläggande innebåir
att å-färan på den aktuella sträckan ska återställas

till

det skick som rådde innan

dammen anlades. Föreningen har vid ett möte med låinsstyrelsen påpekat att detta

innebiir att den tidigare dammen som var reglerbar med brädor behöver uppftiras
igen. Då ersätts en icke tillstandsprövad dammanläggning med en annan icke

tillstandsprövad dammanläggning. Hur denna damm ska regleras finns det inga
faststiillda beståimmelser ftir.

Den tidigare dammen

jiimftrt med dagens tröskeldamm innebiir vidare

en del

nackdelar ur allmtin synpunkt. Dagens damm medfiir en naturlig flödesregim och
den åir passerbar

ftir fisk och andra vattenlevande arter (forutom vid extrema

lågvattenflöden). Dagens damm inneb?ir också att en högre lägsta vattennivå i sjön
såikras,

vilket iir såirskilt viirdefullt infi)r vintem då en större vattenvol5rm i sjön

medfiir mindre risk ftir syrebrist och omfattande fiskdöd. En återgang till den
tidigare reglerbara dammen löser heller inte problematiken med att det finns en
damm anlagd utan tillstånd

i det tillstandsgivna sjösänkningsftiretaget.

Låinsstyrelsen anser diirftir att det finns skäl
så sätt att Föreningen ftireläggs att söka

till

att tindra det överklagade beslutet på

tillstand istiillet ftir att riva ut dammen.

Detta innebåir dock att de enskilda fastighetsägare som klagat på dammen och
drabbats av översviimningar kommer att få leva med nuvarande ftirhållanden ett tag

till innan dammen

har prövats och dess inverkan på bland annat enskilda intressen

har hanterats i prövningen. Att de enskilda som fått problem

till frljd

av den

uppftirda dammen inte ska behöva våinta ytterligare en lägre tid på en lösning har

utgjort en grund fdr liinsstyrelsen beslut om att dammen ska tas bort. Liinsstyrelsen
gör nu iindå bedömningen att det sammantaget

istället for en återgang

till

åir

bäst med en tillstandsprövning

den tidigare reglerbara dammen som också saknar

tillstand.

Ågarna till Hille 3:29 och Varva 157 har yttrat sig. Såvitt får ffirstås motsätter de
sig en ändring av låinsstyrelsens beslut. De har bland annat anfiirt attbäda
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fastigheterna drabbades av stora översviimningar

i oktober 2012. Största

vattendjupet fiir Hille 3:27 uppgick till ca 55 cm. Anledningen

till

det höga

vattenståndet var den tröskel/damm som Föreningen anlagt 2012. Hillesjöns yta har

blivit

så hög

att fastigheterna fått högre grundvatten och ytvatten vilket resulterat

i

blöta gräsmattor pölar vid ringa nederbörd och fastigheter som ej kunna nyttjas som
tidigare. De har inte kunnat finna något tillstand ftir anläggningen2}l2. Ägarna

till

Hille 3:29 och Varva 157 motsätter sig en iindring av beslutet i enlighet med
låinsstyrelsens, under målets handläggning, åindrade standpunkt.

DOMSIAiL
Mark- och miljödomstolen har avgjort målet utan sammanträde.

Mark- och miljödomstolen gör ftiljande bedömning.

Vad mark- och miljödomstolen har att ta ställning

till i målet iir liinsstyrelSens

ftireläggande om utrirming av en anlagd tröskeldamm av jord- och stenmassor

i

Verkmyrån nedströms utloppet ur Hillesjön. Enligt ftireläggandet ska dammen tas

bort i dess helhet och å-fåran återställas till ursprungligt skick, det vilI säga till de
ftirhållanden som rådde innan dammtröskeln anlades.

Efter Föreningens överklagande har låinsstyrelsen åindrat uppfattning och synes
numer vara av uppfattningen att dammen inte behöver rivas ut utan att anläggningen

istiillet bör tillståndsprövas. Liinsstyrelsen är, såvitt fär ftirstås, numer av
uppfattningen att det överklagade fiireläggandet bör upphävas och istiillet ersättas
med ett ftireläggande att anläggningen ska tillståndsprövas.

Fastighetsägarna

till

fastighetema Hille 3:29 ochVarva 157 har bestritt bifall

till

överklagandet och de motsätter sig också en tindring av beslutet i enlighet med
låinsstyrelsens iindrade uppfattning.
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Mark- och miljödomstolen konstaterar att ettåterställande till de ftirhållanden som
rådde ftire låinsstyrelsens tillsynsbeslut av den 4 november 2010 skulle innebåira
en

situation deir Hillesjön alltjåimt

åir dåimd.

Mark- och miljödomstolen delar liinsstyrelsens bedömning att dåimningen av
Hillesjön

2ir en sådan

itrende. Utredningen

vattenverksamhet som inte kan prövas genom ett anmåilnings-

i iirendet åir i stora delar bristftillig. Låinsstyrelsen har under

målets handläggning byn standpunkt och vidhåller inte liingre sitt ftireläggande.

Mark- och miljödomstolen anser det dock inte liimpligt att ersätta liinsstyrelsens
överklagade utrivningsforeläggande med ett ftireläggande om att låta tillstandspröva

anläggningen, dels då det skulle strida mot instansordningens princip, dels då
utredningen i iirendet

åir så

bristftillig att det inte rir möjligt att ta sällning till om de

ftirhållanden som rådde redan ftire anläggandet av tröskeldarnmen var sådana att det
fanns anledning att vidta tillsynsåtgiirder med anledning av då rådande

ftjrhållanden. Det finns heller inte någon utredning som visar vilken inverkan det
tidigare sjösåinkningsftiretaget kan inneha ftir möjligheterna att vidta
tillsynsåtgåirder.

Mark- och mi§ödomstolen bedömer diirftr att ftireläggandet om att utriva
tröskeldammen bör undanröjas och att iirendet bör återftirvisas

till liinsstyrelsen ftir

fiimyad handläggning.

HUR MAN ÖVnnrr,AGAR,

se

bilaga 2 (Dv427)

Överklagande senast den 25 januari 2017.

mark- och miljödomstolens vägnar

I domstolens
tekniska rådet

görande har deltagit rådmannen Lars Nyberg, ordftirande, och

Edlund.
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