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Angående anlagd tröskeldamm i Hillesjön, Gävle kommun
Förfrågan
Mark- och miljödomstolen har genom dom den 4 januari 2017 återförvisat
ärendet som rör anlagd tröskeldamm i Hillesjön i Gävle kommun till
länsstyrelsen för ny handläggning.
Under tiden domstolen handlagt överklagan av länsstyrelsens föreläggande om
att dammen ska tas bort har länsstyrelsen träffat både representanter för
föreningen Hillesjöns framtid och de fastighetsägare som drabbas av höga
vattennivåer i sjön.
Länsstyrelsen anser att det är uppenbart att berörda fastigheters problem med
höga vattennivåer beror på dammen. Mark- och miljödomstolen har också
konstaterat dämningen av Hillesjön hade krävt tillstånd (vattenverksamhet som
inte kan prövas genom ett anmälningsärende). Efter besök på plats gör
länsstyrelsen bedömningen att vattennivån generellt inte skulle behöva sänkas
med mer än högst 15-20 centimeter för att problemen för dessa fastigheter ska
bli betydligt mindre än idag.
Länsstyrelsen ser idag i huvudsak tre alternativ för hur problematiken med
dämningen av Hillesjön kan hanteras:
1. Länsstyrelsen förelägger om att dammen ska tas bort och å-botten
återställas till de förhållanden som rådde innan en damm anlades i utloppet
1994. Den enda lagligt prövade nivån i utloppet är den nivån som anges i
ritningar för Hille- och Julsjöns sjösänkningsföretag från 1887 och 1926.
Där finns ingen fördämning alls angiven. Det skulle innebära att nivån i
sjön överlag blir betydligt lägre jämfört med förhållanden som rått sedan
1994.
2. Länsstyrelsen förelägger om att Föreningen Hillesjöns framtid ska ansöka
om tillstånd för nuvarande damm. Föreningen har idag troligen inte de
pengar som krävs för ens sådan process vilket kan innebära att länsstyrelsen
i ett nästa steg behöver rikta ett föreläggande mot de privatpersoner som var
aktiva i styrelsen för föreningen när dammen anlades. Det kan ta tid innan
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dessa juridiska processer blir klara och utgången är oviss. Om Mark- och
miljödomstolen inte meddelar tillstånd får länsstyrelsen förelägga om att
dammen ska tas bort. I annat fall beslutar Mark- och miljödomstolens om
villkoren för dammen och den ersättning för skada som eventuellt kan utgå
till ägare som lidit skada av dammen. Domstolen kan också beslutas om
kompensationsåtgärder för att mildra framtida skador.
3. En kompromisslösning skulle vara att Föreningen Hillesjöns framtid innan
sommaren 2017 tar bort överkanten av dammen så att denna blir ca 10 – 20
cm lägre än idag. Under sommaren och hösten görs uppföljningar för att
klarlägga om denna åtgärd varit tillräckligt för att avhjälpa problemen med
högt vattenstånd på några fastigheter runt sjön.
Länsstyrelsen önskar svar på hur ägarna till de fastigheter som har problem
med höga vattennivåer ser på alternativen ovan och särskilt om alternativ 3
skulle kunna vara en acceptabel lösning i vart fall till att börja med. Svar kan
lämnas skriftligt eller muntligt till länsstyrelsen enligt nedan senast den 1 mars
2017.
Svar kan skickas till länsstyrelsen via e-post hans.sjoberg@lansstyrelsen.se
eller post Länsstyrelsen, 801 70 Gävle alternativt via telefon 010 – 225 12 12.

Hans Sjöberg

Kopia till:
Walter Johansson, Walter.Johansson@sweco.se
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