Hille 2018-06-03
Mark- och miljödomstolen
Östersund

Överklagan av beslut (Dnr 61-2017-4078-2016) 2018-05-21 Länsstyrelsen
Gävleborg
Föreningen Hillesjöns Framtid överklagar härmed ovan rubricerade beslut fattat av Länsstyrelsen
Gävleborg ”Angående anlagd tröskeldamm vid Hillesjöns utlopp i Verkmyraån på fastigheten
Varva 3:1 i Gävle Kommun”.

Som skäl till överklagan åberopas följande:
1. Beslutet strider mot domslut mål nr M 633-16 Östersunds Tingsrätt 2017-01-04 då ärendet
återförvisades till Länsstyrelsen för förnyad handläggning.


I bakgrundsbeskrivning till domslutet framförs (sidan 10, andra stycket) ”Vilken effekt
tröskeldammen har på vattennivån vid medel till höga flöden är oklart då detta inte har
utretts ordentligt”. Det är fortfarande inte ordentligt utrett. Länsstyrelsen har redovisat
mätningar vid dammen men inga beräkningar av flödeseffekter. I en sådan beräkning av
flödeseffekter behöver man ta i beaktande vilken inverkan hela vattensystemet medför för
avböringskapaciteten.



I såväl beslut Dnr 535-966-205 som 61-2017-4078-2016 saknas tillfredsställande
konsekvensbeskrivning av beslutet. Man har inte gjort några bedömningar eller
beräkningar på förväntade konsekvenser, vare sig för sjöns bevarande eller för klagande
fastighetsägare. Man har inte heller gjort någon konsekvensbedömning av hur en sänkt
sjönivå kan påverka den sjönära grundvattennivån och vattentillgång i enskilda brunnar.
2. En utredning är nu påbörjad genom Gävle Kommun och finansierad av LONA-medel. Genom
detta har uppdrag getts till Staffan Müller att under sommaren 2018 göra en inventering av
situationen för Hillesjön och föreslå lämpliga åtgärder. Utredningen skall beakta
förutsättningen för olika intressen såväl vad gäller vattennivå som effekt av olika tänkbara
åtgärdsalternativ. Det är därför olämpligt att nu med rubricerat bristande kunskapsläge fatta ett
avgörande beslut för Hillesjön om ändring av dammnivån.
3. Beslutet baseras enbart på vattendom associerad till ”Hillesjösänkningen av år 1926” och den
roll som därigenom tilldelades sjösänkningsföretaget (Hillesjösänkningen av år 1926, org nr
885000-3602. Man har inte på något sätt beaktat senare samhällsutveckling med relaterad
lagstiftning.


EU-direktivgällandebevarande av sjöar och vattendrag.



Nationell lagstiftning gällande bevarande av sjöar och vattendrag.



Regeringsdirektiv och myndighetsuppdrag angående bevarande av sjöar och vattendrag.
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Erik Ammenberg
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070-314 33 99
026-16 43 29
070-557 76 27
070-382 84 10
070-738 73 83

Internet:
www.hillesjon.se

Plusgiro:
20 99 39-8
Organisationsnummer:
802432-9503

Sid 2

4. Länsstyrelsens beslut är inte förenligt med miljöbalken. Den aviserade sänkningen, där även
sjösänkningsföretaget hävdar rätten till framtida mer kraftfull sjösänkning kan förväntas ge
svåra konsekvenser för miljön i Hillesjön.
Beslutet strider enligt vår tolkning mot följande avsnitt i miljöbalken.


11 kap 6§: Fördelar från allmän och enskild synpunkt av en lägre sjönivå överväger inte
kostnader och olägenheter.



11 kap 8§: Sänkning av sjötröskel med fungerande lågvattenutskov kommer få starkt
negativ effekt på fiske. Detta genom att den lägre sjönivån inte blir förenlig med fiske i
stora delar av sjön.



11 kap 13§: Sänkning av sjötröskeln och påföljande sänkning av vattennivån innebär
markavvattning som är tillståndskrävande.
5. Beslutet är fattat utan hänsynstagande till den samhällsutveckling som har skett anpassad till
Hillesjön på nuvarande vattennivå. Boende är etablerat vid sjötomter och sjönära tomter med
hänsyn till en öppen sjö.
6. Beslutet tar oproportionerligt stor hänsyn till begränsade och delvis obekräftade olägenheter
hos ett fåtal fastighetsägare. För de högsta vattenstånden saknar dammen betydelse, de hade
skett ändå på grund av hela vattensystemets totala avbördningskapacitet.

Yrkande
Vi yrkar på att Länsstyrelsens beslut (Dnr 61-2017-4078-2016) ogiltigförklaras

Christer Bergström
Ordförande
Föreningen Hillesjöns Framtid

