sid
OSTERSLINDS TINGSRATT
Mark- och milj ödomstolen

Mål rir M 1648-18

DOM

MålnrM

2019^04-t6
meddelad i

1649-18

Östersund

PARTER
Klagande
1. Föreningen Hillesjöns framtid
c/o Olov Agner
Källvägen 14
806 49 Gävle

10. Katharina Stenke
Näckrosstigen 14
806 49 Gävle

Mikael Johansson
Näckrosstigen 14
11.

2.MaÅ-Louise Agner
Källvägen 14
806 49 Gävle

806 49 Gävle

12. AnitaKvist
Batterigatan 12 A
802 60 Gävle

3. Olof Agner
Källvägen 14
806 49 Gävle

Kvist
Batteigatanl2 A
13. Jan-Erik

4. Erik Ammenberg
Kälivägen 6
806 49 Gävle

802 60 Gävle
14. Barbro Messering
Lillmyravägen25

5. Jessica Åsberg

Källvägen 6
806 49 Gävle

804 27 Gävle
15. Hans Nilsson
Hantverkaregatm24
803 23 Gävle

6. Johan Bmnzell
Hillevallsvägen 54
806 49 Gävle

16. Margareta Nilsson
Hantverkaregatan24
803 23 Gävle

7. Karin Lindqvist
Hillevallsvägen 54
806 49 Gävle

i7. Kalle Peter
Näckrosstigen2
806 49 Gävle

8. Olof Hånell
Källvägen 5 b
Hillsjöstrand
806 49 Gävle

18.

Annika Wahlström

Månvägen 7
174 46 Sundbyberg

9. Cecilia Wisön
Källvägen 5 b
Hillsjöstrand
806 49 Gävle

19. Stefan Wahlström

Manvägen 7
I74 46 Sundbyberg

Dok.Id 309630
Postadress

Besöksadress

Box 708

Storgatan 6

831 28 Östersund

Telefon

Telefax

Expeditionstid

063-15 06 00

063-15 06 90

måndag

E-post; mmd.ostersund@dom.se
www. ostersundstingsratt. domstol. se

- fredag
08:00-16:00

1 (16)

ffi

W

ösrBRsuNDS
Mark-och

rrNcsnÄrr

m,jödomstolen

sid 2 (16)
Mål nr M 1648-18
Mål nr M 1649-18

DOM

iliJ.srlJf
Östersund

20.Ulf Zetterholm

24.Iulia Strandberg

Källvägen 18
806 49 Gävle

Urbergsterrassen 68 lgh 1101
802 62 Gävle

21. Sandra Söderman
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2. Länsstyrelsen i Gävleborgs län
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övnnxr,AGAT BESLUT
Liinsstyrelsen i Gävleborgs liins beslut 2078-05-21i åirende
2017, se bilaga 1

rr 4078-2016 och 61-

SAKEN
Anmälan om klagomåi på vattennivån i Hillesjön och Verkmyraän, samt anmälan
om sänkning av tröskeldammen i Verkmy,raån vid utloppet ur Hillesjön på
fastigheten Varva 3:1 i Gävie kommun

DOMSLUT

M 1648-18
Mark- och miljödomstolen avskriver mål nr M 1648-18, d.v.s. den del som avser
klagomål på ftir hög vattennivå i Hillesjön och dammen i Verkmyraån,
Låinsstyrelsens

i Gävleborgs län ärende nr 4078-2016.

M 1649-18
Mark- och miljödomstolen upphäver Länsstyrelsens i Gävleborg län beslut i

w 6l-2017 och förbjuder

?irende

Hiilesjösänkningen av är 1926 att vidta den begiirda

s2inkningen av tröskeldammen i Verkmyraån.
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BAKGRTIND OCH UTREDNING I NNÅT,rcT
Hillesjön iir sedan snart 100 år sänkt i syfte att fa tillgång till mer jordbruksmark.
Tillstånd finns for sänkningen, Hillesjösrinl*tingen av år I926. För att motverka
risken att Hillesjön växer igen anlades en reglerbar damm i Verkmyraån cirka 300

m nedströms Hillesjön. Något tillstånd söktes aldrig fcir dammen. Det har inte
funnits några tydliga regler f<ir hur dammen skulle regieras och av vem.

För att lösa problemen med den reglerbara darrrmen anlades 2010 en ny fast damm
av morän- och stenmassor (tröskeldamm) strax uppströms den tidigare reglerbara

dammen. Dammen anlades av Föreningen Hillesjöns Framtid efter godkiinnande
av Liinsstl,relsen i Gävleborgs län och dialog med kommunen och boende runt sjön.
En förutsättning för såväl länsstyrelsens som niirboendes godkiinnande av den nya
dammen var att förhållanden vid framförallt höga flöden skulle bli samma som
tidigare.

Efter att tröskeldammen anlagts fick länsstyrelsen in klagomålpå ftir hög vattennivå

i Hillesjön. Med anledning av detta lade länsstyrelsens upp ett iirende som fick
diarienumm er 407 8-2016.

I februari 2016 fattade länsstyrelsen

ett beslut om att förelägga Föreningen

Hillesjöns Framtid att ta bort den anlagda tröskeldammen (diarienummer 966-

2015).I samband med att Föreningen Hillesjöns Framtid överklagade beslutet

till

mark- och miljödomstolen meddelade länsstlrelsen att istället ftir krav pä att
föreningen ska ta bort dammen kunde krav ställas pä att tillstånd skulle sökas ftir
dammen. Domstolen upphävde föreläggandet och återförvisade ärendet ftir ny
handläggning (mark- och miljödomstolens mål nr M 633-16). Av domstolens skäl

framgick att domstolen ansåg att dämningen av Hillesjön inte kunde prövas inom
ramen for ett anmälningsiirende, och att det var mer liimpligt att ärendet skickades

tillbaka

till

3
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liinsstyrelsen flor ny handläggning, istället för att domstolen skulle

ftirelägga ftireningen att söka tillstånd. Domstolen framförde även att det fanns
brister i beslutsunderlaget rörande bland antnattidigare fördämning och påverkanpä
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sjösänkningsftiretaget. Med anledning av återfcirvisningen lade länsstyrelsen upp ett

nylt ärende som fick diarienummer 6l-2017.

Hillesjösänkningen av fu 1926 inkom den 9 maj 2018 till länsstyrelsen med en

formell begåiran om att få siinka tröskeldammen i Verkmyraänmed 20 cm.
Länsstyrelsen iade in anmälan i ärende nr 67-2017. Den 21maj 2018 beslutade
l2insstyrelsen att Hillesjösänkningen av år 1926har rätt att genomft)ra begärd

sänkning med 20 cm av tröskeldammen i Verkmyraänvid utloppet rx Hillesjön på
fastigheten Yarva 3:1 i Gävle kommun. Beslutet f<irenades med vissa foreskrivna

ftirsiktighetsmått. I beslutet angavs även följande: Med detta beslut avslutar
lrinsstyrelsen cirende 535-4078-2016 och 61-2017 som handlar om klagomål på
vattennivån i Hillesjön och dammen i Verlcrnyraån.

YRKANDEN M.M.
Föreningen Hillesjöns Framtid, Mari-Louise Agner, Olof Agner, Erik
Ammenberg, Jessica Åsberg, Johan Brunzell, Karin Lindqvist, Olof Hånell,
Cecilia Wis6n, Katharina Stenke, Mikael Johansson, Anita Kvist, Jan-Erik

Kvist, Barbro Messering, Hans Nilsson, Margareta Nilsson, Kalle Peter,
Annika Wahlström, Stefan Wahlström, Ulf Zetterholm, Sandra Söderman,
Lars Rolfsson, Cecilia Strandberg och Julia Strandberg har yrkat att mark- och
miljödomstolen, med åindring av Iänsstyrelsens beslut, ska ftirbjuda Hillesjösiinkningen av fu 1926 att fcireta den arrmälda sänkningen av tröskeldammen

i

Verkmyraån.

Länsstyrelsen har motsatt sig iindring.

Hillesjösänkningen av

år lg26haryttrat sig med en fråga om vattendomen

1926 fortfarande gäller, men har därutöver inte anfiirt något.

från år
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UTVECKLING AV TALAN
Föreningen Hillesj öns X'ramtid
Beslutet strider mot mark- och miljödomstolens avgörande i mål nr M 633-16. Det

iir fortfarande inte tillräckligt utrett vilken effekt tröskeldammen har på vattennivån

vid medel till höga flöden. Liinsstyrelsen har redovisat mätrungar vid dammen men
inga beräknirtgar av flödeseffekter. I en beriikning av flödeseffekter behöver man ta

i beaktande vilken inverkan hela vattensystemet medftr for avbördningskapaciteten.
Vidare har inga bedömningar eller beriikningar av f<irväntade konsekvenser gjorts,
vare sig

ftr

sjöns bevarande eller för klagande fastighetsägare. Inte heller har det

gjorts någon konsekvens-bedömning av hur en sänkt sjönivå kan påverka den
sjönära grundvattennivan och vattentillgång i enskilda brunnar.

Beslutet baseras enbart på vattendom associerad

till "Hillesjösänkningen

av år

1926. Man har inte på något sätt beaktat senare samhällsutveckling och
lagstiftning. Boende runt Hillesjön har anpassats efter nuvarande vattennivå.

Liinsstyrelsens beslut är inte förenligt med miljöbalken. Den aviserade sänkningen
kan ftirväntas ge svåra konsekvenser för miljön i Hillesjön. Beslutet strider mot
kap. 6,8 och 13 §§ miljöbalken. Beslutet tar oproportionerligt stor hänsyn

11

till

begriinsade och delvis obekräftade olägenheter hos ett fatal fastighetsägare. För de
högsta vattenstånden saknar dammen betydelse.

Mari-Louise Agner och Olof Agner
De äger fastigheten Varva 7:89 och bor i ett hus vid Hillesjön. De viirnar om sjön.

Hillesjön fär inte bli grundare, inte viixa igen ytterligare och inte ftirsummas som
sjö. Sjön

åir

mycket vilctig f<ir dem och ft)r många andra under årets alla årstider. De

undrar om en siinkning av sjön kan påverka deras bnrnn. De ser ingen balans i vad

effektema av en sjösänkning skulle innebära

ftr

Hillesjön i förhållande till vad

nägrauttrycker som problem. Istället för att sänka Hillesjön borde de arbeta för ett
bevarande av Hillesiön i framtiden.
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ErikAmmenberg och Jessica Åsberg
Det saknas en risk- och konsekvensanalys om vad som kommer hända med sjön och
naturen i dess närhet om man gör en sänkning av sjön eller iindring av dammen.

Vidare ska en utredning av sjön göras. Av utredningen kommer attframgå vad som
vore de bästa åtgärdema ftir sjön. Dammen fungerar endast som en gararrt för den
lägsta nivan vid utebliven nederbörd och torka. Dammen är inte orsaken

till

att sjön

under extrema fall håller en hög nivå. Detta är enkelt att se eftersom Verkmyraån

håller en lika hög nivå som sjön även efter dammen. Verkliga anledningenär atl
VerkmyT aån (som är en uppgrävd å) med åren

biivit igenfylld

av bråte och slagg.

Den öppna vattenspegeln kommer att minskal<raftig då solljuset nu kommer attnä
botten i större utsträckning, vilket medfrir ökad växtlighet. Vad som idag är grunda
partier kommer att bli
områden kommer att

tillland

och vassåker. Det som idag rir kraftigt beväxta

bli till träsk. En utförd sänkning kommer att medfora att

de

problem som varit med bottenfrysning kommer tillbaka. I takt med att sjön blir mer
och mer obrukbar så kommer det att medföra värdeminskningar på fastighetema.
Allmänn1,ttan av sjön kommer försvinna eftersom de platser som idag är

tillgängliga och väl ordnade kommer attliggabredvid träsk eller sumpmark. Det har
hänt mycket sedan 1926 och det är dags att tänka efter innan man gör något som
kanske inte är reverserbart.

Johan Brunzell och Karin Lindqvist

Att beslut har tagits i frågan utan att grundiigt utreda vilka effekter en sänkning far
måste räcka för attupphäva beslutet. Hillesjön har hämtat sig bra under de senaste
åren då vattennivån varit som den är idag.
där

6

Alla de som bor i nåirheten av sjön bor

just av den anledningen att det är en sjö. Vid en sänkning skulle sjön bli mer

sumpmark iin en sjö och den skulle vara helt utan räddning. Det pägär en parallell

utredning giillande muddring fdr att få bukt med växtligheten i sjön. Ett par
tomtägare kan inte få diktera villkoren frir sjöns överlevnad och ett beslut om
sänkning kan inte fattas utifran en skrivelse ftän L926.
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OIof Hånell och Cecilia Wis6n
De äger YarvaT:7).Det saknas en risk- och konsekvensbeskrirming ftir

Verkmyraån och för Hillesjön. Den begärda sänkningen saknar helt beskrivning om
utformning etc. Kommer det innebiira att den faktiska konstruktionen tas bort eller
kommer man även sänka botten på Verkmyraån med 20 cm? Finns det en
konsekvensbeskrivning för hur detta kommer att påverka den fisk som varje vär gär
upp i Verkmyrain ftjr att leka? Det finns inget i beslutet som anger hur ett
evenfuellt borffagande av den idag existerande tröskeldammen kan påverka

Hillesjön. Att sjön, som idag har hög näringsbelastning, inte tjiinar på en mindre
vattenvoiym torde vara uppenbart. Finns det någon plan frir hur näringsbalansen

i

Hillesjön ska kunna hållas i schack så sjön inte växer igen, om vattenvolymen
minskas?

Skulle Hillesjön växa igen, vilket länsstyrelsen skriver att delar av den riskerar att
göra, skulle värdet på fastigheterna i området sjunka avsevärt. Deras livskvalitet är i
högsta grad beroende av möjligheten att kunna bada och fiska i sjön. De har
dessutom genomfört investeringar för att deras fastighet ska krinna fungera som

året-runt-boende. Dessa investeringar riskerar de att inte kunna ffi igen vid en
eventuell ftirsäljning, om sjön ftirvandlas

till

ett träsk.

Sjön har redan idag betydande mängd vass och sjöväxter som mer och mer tar över
sjöns vattenspegel. Det är exempelvis nästan omöjligt att hitta Verkmyraåns

mynning i sjön under sommartid, om man ger sig ut i båt eller kanot. Istället möts
man av en mycket kompakt vägg av vass. Hur skulle en sänkning av vattennivån

påverka detta?

Det är oklart om länsstyrelsens beslut kommer att fa önskat resultat.
Tröskeldammen har enbart påverkan vid lågvattenstånd och inte vid höga flöden.

Vid höga flöden

så bromsar

mycket annat iin tröskein vattenflödet (nerfallna träd,

bredden på fåran, vass och sjöväxter m.m.). Det ligger redan mycket träd m.m.

Verkmyraån.

i
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Har liinsstyrelsen och sänkningsföretaget tillstand att anläggaen ny tröskeldamm
med angivet djup? Borde inte sänkningsftiretaget söka tillstånd för en helt ny tröskel
på en annan nivå, då den skiljer sig både från nuvarande tröskel och den tidigare

vattendomen från 1926. Att ftirändra tröskeln borde således vara samma sak som att
anlägga en ny trö skeldamm.

Hillesjöns bästa borde varui fokus. Det viktiga borde varaattHillesjön ffir finnas

till

och existera som sjö, med en näringsnivå som iir i balans och en vattenkvalitet

som gör altflora och fauna frodas och mår bra. Ett samlat grepp borde tas om sjön,
dåir man med kunniga vattenbiologers

ledning kan utvärdera sjöns status, samt hur

man kan komma tillrätlamed den pågående för höga nåiringsbelastningen och
igenväxningen av vass och sjögräs.

Katharina Stenke och Mikael Johansson
De äger Varva 7:50. Beslutet strider mot mark- och miljödomstolens vid Östersunds
tingsrätts avgörande i målnr M 633-16. Det målet återfcirvisades

till

iiinsstyrelsen

för ftmyad handläggning, eftersom den effekt som tröskeldammen har pä
vattennivån vid medel

till höga flöden inte

hade utretts ordentligt. Detta har

fortfarande inte utretts ordentligt. Det finns inga beskrivningar eller beräkningar på

vilka konsekvenser en sänkning av sjön skulle innebära. Hur kommer det att
påverka grundvattennivån mnt sjön och de boende som har enskild brunn? Kommer
sjörg som idag är mindre än en meter djup på stora delar av sjön, att klara en

siinkning eller kommer den attväxa igen? Allmännyttan

-

både sommartid och

vintertid nyttjas sjön av allmänheten till olika friluftsaktiviteter.

Länsstyrelsens beslut strider mot 11 kap. miljöbalken. En sänkning av Hillesjön

skulle innebära stora konsekvenser ftir miljön, samt dess fiske- och fagelliv. Sjön
skulle växa igen

till

stor del, då den redan idag iir grund på stora områden och resten

av sjön skulle bli så pass grund att det blir stor risk ftir en bottenfrysning, vilket

skulle vara ytterligare förödande ftir djurlivet.
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Beslutet är baserat på en nästan 100 fu gammal vattendom associerad

till

"Hillesjösänkningen av fu 1926". Under det sekel som har gått sedan dess har det
skett en rejäl samhällsutveckling och fcirändrad lagstiftning gällande bevarande av
sjciar och vattendrag.

Närheten

till

sjön i dess nuvarande vattennivå åir en stor anledning

till

att de har

flyttat dit. De bor på en sjötomt vid den del av sjön som iir lite grundare och redan
idag viixer det mycket i sjön, vilket troligen kommer ta överhanden om sjön sänks.
Om beslutet verkstäIls kommer det leda

till

en värdeminskning avseende deras

fastighet. Det är en nedslående tanke att deras barn kanske inte får växa upp med

allt det som Hillesjön erbjuder idag. Majoriteten av alla som har bostäder runt sjön

vill

att Hillesjön bevaras med sin nuvarande vattennivå.

En utredning har påbörjats genom Gävle kommun, finansierad av LONA. En

inventering av situationen för Hillesjön och lämpliga åtgärder kommer att föreslås.
Utredningen ska beakta ftirutsättningen frir olika intressen såviil vad gäller
vattennivå som effekt av olika tänkbara åtgärdsaltemativ. Det iir olämpligt att med
dagens bristande kunskapsläge fatla ett avgörande beslut

ftr Hillesjön om iindring

av dammnivån.

Anita Kvist och Jan-Erik Kvist
De har sin sommarbostad på Hillsjöstrand. Hillesjön är ett stort rekreationsmålför
många Gävlebor, inte bara för de som bor i Hillsjöstrands året runt. Det är helt

obegripligt attlina en dom fuf"n 1926, motivera en sänkning (i nutid) med 20 cm,
utan aff någon konsekvensanalys har gjorts. Det framgår inte från vilken

utgångsnivå sjön ska sänkas. Det råder helt andra ftirutsättningar nu än vad det

gjorde för 92 år sedan. En sådan dom måste kunna omprövas. Länsstyrelsen borde
se

till

att markägama rensar Verkmyraån, istället ftir att siinka nivan i Hillesjön.

Barbro Messering
Hon äger Varva 3:15 1 . Det är helt forkastligt att genomfora en sänkning av dammen

i Verkmyraån. Beslutet har fattats med stöd av-ett tillstand frän 1926. En hel del har
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hänt med kringliggande natur efter år 1926.Innan beslut fattas bör man awakta den

utredning som Gävle kommun ska göra av sjön. Miljön i Hillesjön måste ftrbättras.
Det är redan nu lågt vattenstånd i stora delar av sjön. Öppna vattenytor är en

ftirutsättning ftir fiske. Hon har en egen bmnn och risken är att den sinar om
vattenståndet minskar. Om sjön siinks nu så kommer kostnaderna fcir vad som

kommer behöva göras i framtiden att bli mycket stora. I snabbt växande Gävle
kommun bör finnas intresse av att bevara och ft)rbättra miljön i Hitlesjön.
Markägarna nedströms dammen bör ta sitt ansvff och rensa Verkmyraån.

Hans Nilsson och Margareta Nilsson
De äger Varva 7:96.I domen fran 1926 finns ett antal villkor som inte är uppfyllda,
bl.a. att dikena och Verkmyraån ska underhållas så att avrinningen siikerställs. Detta
har inte skett. Kanske räcker det med detta. Inte heller firurs det något fastställt
värde på vattennivån. Domen bör ändras. Det bör göras en ny utredning om och

kring Hillesjön, med konsekvensanalyser på de möjligheter som kommer fram.

Kyrkviken, i södra änden av Hillesjön, ligger en bad- och båtplats for boende

I

i

Hille. Denna är så grund att den idag nästan växer igen. Hillesjön är en omitologisk

viktig fagelsjö med många olika arter som miljömässigt behöver oinskränkt
vattennivå med öppna ytor.

KaIIe Peter
Han äger Varva 7:68. Han är uppväxt i Hillsjöstrand och är idagboendes dåir med
sin familj. De badar och fiskar i sjön. Sjön är som en oas för alla Gävlebor.
såg det annorlunda ut

hänvisa

till

Är

1926

jämftirt med idag. Det är fel av länsstyrelsen att, genom att

en vattendom frän 1926, tillåta en sänkning av sjön. Anledningen att

sjön ibland under korta perioder far högre nivå än normalt har ingenting med
dammen att göra. Dammen håller endast en lägsta nivå på sjön under torrperioder.
Orsaken

till översviimningar ar Verkmyraån

som ska reglera vattenflödet.

Verkmyraån iir sedan länge totalt igenväxt. Det som måste ske är attmarkägarentar
sitt ansvar och dikar om Verkmyraän. Hillesjön ska behåIlas som en sjö och far inte

bli ett träsk.
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Annika Wahlström och Stefan Wahlström
De äger Varva 7:9l.Enutredning om situationen i Hillesjön iir påbörjad genom
Gävle kommun. Utredningen, som ska göras av en som iir särskilt kururig gällande
sjörenovering, ska visa effekten av olika vattennivåer samt vilka öwiga
åtgärdsalternativ som finns for att återskapa en öppen sjö. Det vore diirför olägligt

atti

delta skede sänka nivån innan utredningen är klar. Det verkar heller inte ha

gjorts någon risk- eller konsekvensanalys som visar vad en iindring av dammnivån

skulle innebära.

UIf Zetterholm
Om beslutet verkställs så kommer detta leda
fastighet. Sjön är en av anledningarna

till

till

en värdeminskning av hans

att han valde att bo just dåir. Han köpte sin

fastighet under de förutsättningar som fanns och som finns nu. Att vattennivån iir
ojämn under äretär något som iir naturligt men det har inte med dammen att göra.

Verkmyraån är i stort behov rensning då det rinner väldigt dåligt på grund av allt
som har ramlat ner och växt upp. Det verkar inte som det gjorts någon risk-

och/eller konsekvensanalys. Vad kommer beslutet att innebära för vattentillförseln

till

hans brunn? Hur säkerställs att verkställighet av beslutet inte forstör den

känsliga naturen och ekosystemen som är kopplade

till

sjö och natur. Vad kommer

att ske med uttem vid hans brygga, med fisken och med fäglarna och andra djur?

Hur kommer fritidsnyltjandet att påverkas? Manga olika aktiviteter görs under hela
året. Det iir en vacker

11

miljö där många får koppla av. En ny vattendom bör göras

och utformas ef[er de förutsättningar som råder idag, inte utifrån hur det var 7926.

Utredningen om vad som är bäst for Hillesjön bör inviintas innan man går vidare
med detta.

Sandra Söderman och Lars Rolfsson
De äger Varva 7:81 vid Hillesjöns strand. Beslutet strider mot mark- och
miljödomstolensavgörande i målnr M 633-16. Tröskeldammens effekt på
vattennivån är oklar då detta inte utretts ordentligt. Länsstyrelsen har inte upprättat
en tillfredsställande konsekvensbeskrivning där man analyserat huruvida en

siinkning av vattennivån kan komma att påverka grundvattennivån och diirmed de
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rikt fisk-

som fastighetsägare som har enskilda brunnar. Hiilesjön har eltmycket

och fagelliv. En sänkning av vattennivån i sjön skulle innebära en överhiingande

risk fcir bottenfrysning då sjön redan idagiN väldigt grund på flera hå11. De grunda
partiema skulle snart växa igen. Länsstyrelsens beslut strider mot bl.a.

ll

kap. 6,7

,

8 §§ miljöbalken.

Låinsstyrelsens beslut ar fattat utifrån vattendomen associerad

till

"Hillesjösiinkningen av är 7926", en snart 100 år gammal dom. Länsstyrelsenhar
inte tagit hänsyn

till

det senaste seklets samhällsutveckling och förändrade

lagstiftning.

Många nl.ttjar Hillesjön för diverse fritidsaktiviteter. De senaste åren har

Hillsjöstrand gått från aff vara ett utpräglat sommarstugeområde

till

att

bli

permanent bostadsplats ftir många familjer. En sänkning av vattennivån i sjön skulle
inte bara innebiira att sjön växer igen allt mer och att värdet på deras fastigheter
sjunker betydligt. Det skulle dessutom innebära en försämrad livskvalitet för de som
sökt sig dit just på grund av niirheten

till

en öppen sjö. Med hZinsyn

till

det bristande

kunskapsläget är det lrtterst olämpligt att i dagslägetfatta ett avgörande beslut för

Hillesjöns framtid, särskilt med tanke på den utredning av sjön som nu påbörjats
genom Gävle kommun. En inventering ska komma

tiil

stånd diir man utreder

Hillesj öns situation, vattennivåer och tiinkbara åtgärdsaltemativ. Genom
länsstyrelsens beslut tas oproportionerligt stor hänsyn

till

begränsade och delvis

obekräftade olägenheter hos ett fånal fastighetsägare.

Cecilia Strandberg och Julia Strandberg
Det har inte gjorts några bedömningar eller beriikningar på förviintade
konsekvenser, vare sig för sjöns bevarande eller f<ir fastighetsägare i området.
Boende vid Hillesjön är etablerat med hänsyn

till

den öppna sjön som länge flrnnits.

Beslutet att sänka Hillesjön iir baserat på en vattendom associerad

till

"Hillesjösänkningen av är 1926". Detta blir fel eftersom samhället och Hillesjön

i

dagsläget ser annorlunda ut. En sjösänkning är ofordelaktigl för de som har boende

med sjötomter (Varva 7:55), men även ftir turismen (badstränderna), fiske och
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fågelliv. En siinkning skulle innebiira ökad växtlighet och negatir,t habitat ftir det

djurliv som idag finns i sjön, då det uppstår syrebrist ftlr fiskar och leder till en
minskad sjöareal för faglar.

Länsstyrelsen
Flera av de klagande hänvisar

till

en pågående utredning av

ska ge forslag på åtgärder för förbäurirrgar ay miljön

miljön i Hillesjön som

i sjön och att det iir fel att

förgå denna utredning genom liinsstyrelsens beslut. Vidare framftir flera klagande
att det inte ar rimligt att hänsyn
Hillesj

ö

till

en så pass gammal vattendom/prörming som

sänkningen fr är 1926.

Föreningen Hillesjöns Framtid har under våren 2018 ansökt om Lona-medel (lokala
naturvårdsmedel) hos länsstyrelsen ftjr att genomflora en utredning av hur miljön

i

Hillesjön ska kunna ftirbättras för att bland annat ge bättre förutsättningar för
fagellivet. Enligt ansökan kan utredningen komma att ftireslå olika typer av åtgärder
däribland muddring av vissa områden.

Länsstyrelsen ser positivt pä att det ska genomfiiras en utredning av miljön

i

Hillesjön och det kan firuras flera olika typer av åtgärder som kan bli aktuella för att
f<irbäffra miljön

13

i sjön. När det gäller fortsatt dämning av sjön på dagens nivå har

länsstyrelsen i sitt beslut angivit förutsättningarfla for detta. Det kräver relativt
omfattande utredningar och en tillståndsprövning i mark- och miljödomstol. Vidare
är det troiigt att det kommer krävas någon form av skadekompensation för de
markägare som lider skada av en högre vatterxrivå i sjön dtiribland delägarna

i

Hillesjöns sjösänkningsföretag. Om planerad utredning som Lona-medel sökts för
kommer innehålla dessa delar iir osiikert.

Det som iir säkert är att det finns ett sjösänkningsföretag för Hillesjön som
fortfarande är giltigt. Det innefattar enrätt att utfrira de rensningar som krävs for att
bibehålla de laggivna djupen i diken och Verkmyraån som ingår

i

sjösiinkningsftiretaget. Den anlagda dammen i utloppet Verkmyraån saknar däremot

tilistand. Mark- och miljödomstolen har i dom den 4 januari 2017 i målM 633-16
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konstaterat att anläggande av dammen var tillståndspliktigt. I dess nuvarande

utformning har inkomna klagomål och länsstyrelsens inmätningar på plats visat att
dammen har en inverkan på vattennivån och därmed olika enskilda intressen runt

sjön. Det är diirmed inte alls uppenbart att dammen varken skulle skada allmänna
eller enskilda intressen runt sjön (11 kap. 12 § miljöbalken). Det innebär att

i dagens utformning

dammen inte är laglig

då

tillstånd skulle ha krävts f<ir

anläggande och bibehållande av dammen.

Liinsstyrelsen har i det överklagade beslutet bara konstaterut att Hillesjöns
sjösrinkningsföretag har en laglig rätl attta bort delar av dammen inom
sjösänkningsföretaget så att den inte liingre orsakar skada på omgivande
mark/fastigheter. Vad de klagande framftir ändrar inte sjöslinkningsföretagets rätt
att utfcira denna åtgärd.

St<zit

M 1648-18
Liinsstyrelsen har den2l maj 2018 fattat beslut i två ärenden,4078-t6 och 61-2017.
Överklagandena av iirende nr 4078-16 har handlagts i mark- och miljödomstolens

målnr M 1648-18, och överklagandena av ärende

Låinsstyrelsens ärende

rrc 61-2017 i mål nr

M 1649-18..

nr 4078-2016 gäller klagomålpå ftir hög vattennivå i

Hillesjön. Av överklagandena framgär att klagandena motsätter sig länsstyrelsens
beslut att tillåta Hillesjösänkningen av är 1926 att siinka tröskeldammen, d.v.s.
iirende

nr 67-2017. Av överklagandena framgår vidare att de som klagar motsätter

sig en lägre vattennivå. Mark- och miljödomstolen konstaterar alltså att
överklagandena rätteligen hänfi)r sig

till

ärende

till

länsstyrelsens iirende m 6l-2017, och inte

m 4078-2016. Inga invändningarhar framställts

avseende det sistnämnda

ärendet. Mål nr M 1648-18 ska därför avskrivas och överklagandena handläggas

M

1649-18.
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M L649-18
Vad som kvarstår f<ir domstolen att pröva i sak är överklagandena av liinsstyrelsens
beslut i ärende m 6l-2017, d.v.s. om länsstyrelsen

gf

ort rätt som med vissa

f<jreskrivna forsiktighetsmått, godtagit Hillesjösänkningen av är 1926:s anmäIan om
att fa sänka tröskeldammen i Verkmyratn.

Mark- och miljödomstolen konstaterar att det saknas tillstand till en damm

i

Verkmyraån, och att det trots detta finns två dammar i Verkmyraån. Av handlingar

i

målet framgår att det råder delade uppfattningar om vilken vattennivå som Hillesjön
och Verkmyraän ska ha. Vidare framgär av utredningen i målet att diskussioner

kring dammarnai Verkmyraån och vattennivån i Hillesjön pågåtl under fleraär.
Enligt mark- och miljödomstolens bedömning får det anses utrett att en viss
påverkan på vattennivån uppstår

Sj ö srinkningsft

till följd av den

anlagdatröskeldammen.

retaget är den enda tillstands givna vattenanläggningen

i

Verkmyraån. Av detta följer en rättighet for sjösänkningsföretaget och dess styrelse
att vid behov genomföra rensningar i Verkmyraan för att bibehålla de djup och
bredd pä än som anges i ritningarna

till förrättningshandlin garna frän

1926.

Liinsstyrelsen menar att det med denna rättighet även följer en rättlskyldighet att

helt ta bort den anlagda dammen i ån.

Domstolen konstaterar att det med sjösänkningsföretagets tillstånd förvisso följer en
rättighet/skyldighet att genomft)ra rensningar och underhålla diken och den del av
ån som ingår i ftiretaget. Sådan rensning och skötsel av diken/ån sträcker sig dock,

enligt mark- och miljödomstolens bedömning, inte så långt att Hillesjösänkningen
av är 1926 har rätt att, med stöd av sitt tillstand, riva ut den olovligt anTagda
dammen.

Mark- och miljödomstolen konstaterar att en utrivning av dammen skulle innebära
en återgång

till

15

de vattenförhållanden som rådde innan dammen anlades.

Utrivning

av en dammanläggning är normalt tillståndspliktigt. Tillstand krävs dock inte om
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M 1648-18
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det iir uppenbart att varken allmiinna e1ler enskilda intressen skulle skadas av

ätgarden,1l kap. 12 § miljöbalken.

Mark- och miljödomstolen anser inte att det av rättigheterna ftjr
sjösiinkningsfiiretaget ftiljer en rättighet att'åndravattennivån genom att siinka en

olovlig och icke tillstandsgiven tröskeldamm. Till frljd håirav ska länsstyrelsens
beslut upphävas och Hillesjösänkningen av år 1926 förbiudas att vidta den anmiilda
åtgiirden.

HUR MAN ÖVrcnxf,AGAR,

se
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bilaga 2 (MMD-02)

Överklagande senast denT maj 2019. Prövningstillstand krävs.

På mark- och miljödomstolens vägnar

J/

ff*s*;^.
Karin Jo

Målet har avgjorts av rådmannen Karin Johnsson Ryd, ordftirande, och tekniska
rådet Lars-Gunnar Sjölund. Föredragande har varit beredningsjuristen Ewa
Holmberg.

