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Länsstyrelsen
Gävleborg

Enheten för miljö
Hans Sjöberg
010-225 1212
h a n s. sjoberg @la nsstyrelse n. se

Angående anlagd tröskeldamm vid I{illesjöns utlopp i
Yerkmyraån på fastigheten Varva 3:1 i GävIe kommun

Beslut

Länsstyrelsen konstaterar att Hillesjöns siinlaringsftiretag (I{illesjösänkningen

av fu 1926 orgnr', 88500A4602) har rätt att genomftira begärd sänkning med 20

cm av tröskeldammen i Vei'kmyraån vid utloppet ur Hillesjön på fastigheten

Varva 3:1 i Grivle kommun.

Föt att minimera negativa effekter på miljön och fisk ska sänkningen av

dammen utöras enligt ftiljande ftitsiktighetsmått:

Albetet bör utforas vid låg vattenftiring och fär inte genomftiras under
perioden 1 april till 31 maj.
Allt arbete i vatten ska utfriras med stor aktsamhet ftir att minimera risken
ftir grumling och fiir att minska risken ftir atl ofia ooh andra miljöskadliga
ftiroreningar når vattnet. Saneringsutrustning ftir hantering av oljespill ska

finnas nära tillhands. Maskiner som används i vattnet ska i görligaste mån

ha vegetabilisk ofia i hydraulsystemet.
De delar av maskinerna som når vatbnet ska vara desinficerade eller ha
uppnått fullständigtorrhet efter de har anviints i arnan sjö eller vattendrag.

Dammen ska efter sänkning fortfarande vara passerbar ftr fisk och en

mindre del av dammen (ca en meter) bör precis som idag ha en lägre nivå
där vattnet rirmer vid låga flöden.

Länsstyrelsen önskar bli informerad när sänkningen har genomftirts,

Med detta beslut ayslutar länsstyrelsen ärende 535-4078-2016 och 61-2017 som

handlar om klagomålpå vatterurivån i Hillesjön och dammen i Verkmylaån.

Beslutet fattas med stöd av 1l kapitlet 9 och 17 §§ ooh 2 kapitlet 3 §
miljöballcen samt Hille- och Julsjöns sänkningsftiretag av är 1926.

BESLUT

2018-05-21

Delgivningskvitto

Hillesjösänkningen 1 926
Utnoravägen 15
805 97 Gävle

4

Dossnr

1.

2,

4
J.

4.

Postadress Länsstyrelsen, 80'l 70 Gävle

Besöksadress Borgmåstarplan

Telefon 0'10-225 '10 00

Fax010-22§ 11 50

Webbadress www. lansstyrelsen.se/gavleborg

E-post gavleborg@lansstyrelsen.se

Eitaga t

Beredningsjurist 3

INKOM: 2018-06-11

^rrÅLNR: 
M 1648-18

AKTBIL: 2

1 (7)

Dnr 61-2017



Telefon 01 0-225 10 00

Fax 010-225 11 53

2 (7)

4078-2016
Dossnr 50051

Webbadress www.lansstyrelsen.se/gavleborg

E.post gavleborg@lansstyrelsen.se

BESLUT

2018-05-21

Bakgrund
Sedan 2010 har slaiftväxlingen och dislrussioner rörande vattennivån i
Hillesjön och den anlagda dammen i sjöns utlopp Velkmyraån varit
omfattande. Nedan redogör's sammanfattningsvis ftir de cenhala händelsema
som har betydeise ftir detta beslut.

Hillesjön är sedan snart 100 år sänkt i syfte att fä till stånd mer jordbruksmark.

För detta frrns fortfarande att giltigt tillstånd (sjösänknings iretag for sänkning
av Hille- och Julsjön, "Hillesjösänkningen av är 1926". Julsjön som låg non
om Hillesjön är idag helt ftjrsvumen och Hillesjöns yta och djup är lägre idag
än vad det skulle ha varit utan denna sänkning. Det är ägare avjord- och
skogsmark l«ing Hillesjön och Björke som är delägare i sänlmingsfiiretaget.
För sänkningsftiretaget finns det både en rättighet och s§ldighet a[t underhälia
de diken och vattendrag (Verkmyraån) som ingår i sänkningsforetaget fiir att
bibehålla de tillståndsgivna djupen, Uppgift om djup i diken m.m, finns
angivna på kartor som bland armat fims i länsstyrelsens arkiv.

Hillesjön är en gnrnd sjö med liten tillrinning och rätt hög näringsbelastning
som på sina håIl riskerar altväxa igen. För att motyerka detta har de blaud
bonde runt sjön funnits ett önskemål om att höja sjöns vattenyta. Efter
diskussion med boende, länss§relse och Gävle kommun aniades därftir 1-994 en

reglerbar damm i Verkmyraån ca 300 m nedströms Hillesjön, Dammen lrunde
regleras med brädor ftir att anpassa regleringen efter flödet i ån. Något tillstånd
ftir denna damm söktes aldlig och det har inte funnits några tydliga regler för
hur dammen skulle regleras ooh av vem. Dammen fungerar även som en enkel
bro över ån.

För att lösa problemen med den reglerbara dammen anlades 2010 en ny fast
damm av morän- och stenmassor (tröskeldamrn) strax uppstrtims den tidigare
reglerbara dammen. Dammen anlades av forenilgen Hillesjöns Framtid efter ett
godkännande från länsstyt'elsen och dialog med kommunen och boende runt
sjön. En ftrutsättning ftir såväl länsstyrelsens som närboendes godkännande av
den nya dammen var att ftirhållanden vid framftir allt höga flöden skulle bli de

samma som tidigare. Något tillstånd från mark- och miljödomstol som
egentligen krävs ftir atl anlägga en sådan damm söktes inte.

Länsstyrelsen hal efter det att tröskeldammen anlades 2010 tagit emot klagomåI
från tre fastighetsägare/fritidsboende vid sjön på att vattennivån är ftir hög
vilket orsakat forsumpning av tomt, gräsmatta och tr'ädgårdsland. Det har även
vatit besvärligt att ta sig till några av de berörda husen på grund av hög
vattennivå.
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Länsstyrelsen har besökt de klagandes fastigheter vid flera tillfiillen under åren

och Irunnat honstatera atl det varit blött och sumpigt även när det varit lite
nederbörd och låga flöden i Verkmylaån, se bifogade tjänsteanteckningar fi'ån
besök.

Länsstyrelsen har i mars 2016 ftirelagt ftireningen Hillesjöns fi'amtid om atf riva
bort tröskeldammen, Beslutet överklagades av ftireningen till Mark- och

miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt. I samband med överklagan meddeiade

Iänsstyrelsen domstolen att istället ftir l«av på att ftireningen ska ta boff
dammen kunde llrav ställas på att de skulle söka tillstand ftir dammen. Vid en

sådan process slrulle alla intressen runt sjön fi möjlighet att framfora sina
synpunlcter innan domstolen bestämmer om dammen ska få tillstånd attyara
kvar eller inte. Detta slutade med att domstolen i januari 2017 upphävde
länsstyrelsen ftireläggande och återftrvisat ärendet ftir ny handläggning hos

länsstyrelsen. Domstolen gjorde bedömningen att dämningen av Hillesjön
lrävde tillstånd, men ansåg att det var mer lämpligt att ärendet skickades
tillbaka till länsstyrelsen ftir ny utredning än ati domstolen skulle ftirelägga
frireningen om att söka tillstånd. Domstolen framftjrde även att det fanns brister
i beslutsunderlaget rörande bland annat tidigare ftrdämning och påverkan på

sj ösänkningsfiiretaget.

Länsstyrelsen har efter ärendet återfiirvisades av domstolen gjofi en inmätning
vid dammen (se bifogat PM från inmätningen) och besök vid de fastigheter som
haft problem med hög vattennivån. Länsst;rrelsen har även ftirsölct hitta en
kompromisslösning mellan de som vill ha kvar nuvarande nivån i sjön och de

som vill ha en sänkning. Förslag till kompromisslösning som skulie innebära en

sänkning av dammen/vattennivån med ca 10 - 20 cm har skickats ut till
Föreningen Hillesjöns fi'amtid, de som ldagat/vill ha en sänkning och Gävle

kommun. Förslaget hat även spridits av ftireningen till boende runt sjön.
Länsstyrelsen har ffitl in synpunkter från Hillesjöns framtid, Gävle kommun, de

klagande och 11 andra fastighetsägare runt sjön. Något intresse av att finna en
kompromisslösning finns inte bland de boende runt sjön som lämnat
synpunkter. De ldagande vill att tröslceldammen ska tas bort helt och
ftireningen Hillesjöns framtid samt 11 andra fastighetsägare vill inte ha någon
sänkning av vattennivån alls,

Gävle kommun forordar i fijrsta hand att nuvarande damm bibehålls intakt, då

de bedömer att det ä det mest ftirdelaktiga ur natur- och lekreationssynpunkt
samtidigt som detlycks var det alternativ som stöds av majoriteten av de

boende runt sjön. Kompromissiösningen är dock att ftiredra framftir en total
utrivning av dammen. Tillstånd bör därftjr i ftrsta hand sökas for nuvarande
damm och i andta hand ftjr en kompromisslösning om inte tillstånd medges ftir
att behålla dammen intakt, Att de fastighetsägare som lidit skada av dammen
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kan komma att få ekonomislc ersättning och erbjudas kompensationsåtgärder
ftil att mildta fi'amtida skador om dammen behålls ser kornmunen som fullt
rimligt,

Länsstyt'elsen hal under våren 2018 kontalctats av Hillesjöns sänkningsftiretag
som fl'amftitt att nuvalande vattennivån innebär problem ftir jord- och
skogsmark och att sänkningsftiretaget därft)r önskar ffi genomftira en sänkning
av dammen. Hillesjöns sänkningsftiretag har den 9 maj 2018 kommit in med en

formell begäran till länsstyrelsen om att fi sänka tröskeldammen med 20 cm,
Siinkningsftiretaget flamfiir alt de under ett tiotal år sett hur Hillesjöns nivå
ökat ooh legat kvar på en hög nivå under hela året. Markägare rurrt Hillesjön ser
hur skogen drunknar av det höga vattenståndet. ÅI«ar och betesvallar blil
ofarbara av den höga vattennivån. Skogsmarker där bärighet inte varit något
problem tidigare håller inte längre ftir maskiner,

Sänkningsftirctaget ansöker därftir om att fä sänka tröskeldammen i
Yerkmyraån med ca 20 cm i ett ftjrsta varsamt fijrsök att komma till rätta med
dessa problem orsakade av en hög vattennivå i Hillesjön. En utvärdering
kommer att ske efter stt år, Till begäran har bifogats årsmötesprotokoll där det
framgår attbegärut om sänkning har beslutats av årsmötet ftir
sänkningsftretaget i april 20 I 8.

Länsstyrelsens motivering
Rcitt för Sj ösdnlmingsför eta ge t att sdnkq dammen
För Hillesjön firurs ett forfarande giltigt och aktivt sjösänl«ringsftiretag bildat
genom en fomättning enligt vattenlagen är 1926 med en nyvald styrelse så sent
som april2018, I sänkningsftiretaget ingår diken till Hillesjön från
oml«'ingliggande jord- och skogsmarker samt utloppet Yerkmyraän, Av
ritningar tillhörande sänkningsfiiretaget framgår att åbotten fir sänkas ftir att
skapa en jämn bottenlutning från sjöns utlopp till dess ån faller l«aftigt nära
mynningen i havet. Någon form av dammkonstrulrtion firurs inte med dessa
ritningar, Sjösänkningsforetag är den enda tillståndsgivna och lagliga
vattenanläggningen i Vetkmyraån. Det innebär en rättighet ftir
sjösänkningsforetaget och dess styrelse att vid behov genomftira rensningar i
Verkmyraån ftr att bibehålIa de djup och bredd på ån som anges i ritningarna
till fijrräfiningshandlingarn frän1926. Utifi'ån de ritiringar som finns så

irrnefattar denna rättighet enligt länsstyrelsens bedömning rätt att helt ta bort
den anlagda dammen i ån, Sjösänkningsftiretaget har inte bara en rättighet att
genomft)rarensningar utan även en skyldighet att underhålla diken och den del
av ån som ingår i ftiretaget så iiti det inte uppstår slcada och olägenhet for
malkägare runt sjön och dikessystemet (11 kapitlet 17 § miljöbalkeQ,
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Länsstyrelsen kan därftir konstatera att Hillesjöns sänkningsftiretag har räft att
genomftira den begärda sänkningen av dammen i Verkmyraån.

Ntmarande damtns laglighet
Den anlagda tröskeldammen i utloppet anlades i gott syfte ftir att åstadkomma
en miljöftilbättring i Hillesjön och utan ftiregående tillståndsprövning. En
ftirutsättning ftjr detta var dammen inte skulie medfora några skador./olägenhet
fdr miljön och enskilda fastighetsägare, Tyvär'r har det visat sig att den anlagda
dammen medfiir ett högre vaffenstånd i sjön som orsakatproblem ftjr både
f itidsboende och lantbrukare. Liinssfyrelsen har vid besök och inmätning
kunnat konstatera att vattennivån genom dammen generellt har höjts med ca 50
cm och att det varit sumpigt på vissa tomter hots låga flöden en bra bit fram på
sommaren. Vattnet i den vägtrumma som finns i diket som leder vatten från
jord- och skogsmark l«'ing Björke till Hillesjön har vid länsstyrelsen besök
konstaterats stå mycket högt på sommaren. Aft det kunnat medftira de problem
som sjösänkningsfliretaget framftir anser länsstylelsen är tr:oligt. Då det inte är
uppenbart atl dammen varken skadar allmänna och enskilda inhessen (11
kapitlet 12 miljöbalken) är den idag olovlig eftersom tillstånd saknas ftir
dammen. Det samma gäller den tidigare reglerbara dammen som inte heller
hade något tillstånd.

Ett bibehållande av dammen i den utformning den har idag skulle l«äva en
överenskommelse med de klagande fastighetsägarna och sjösänkningsft)retaget
om hur dessa i så fall slrulle lcompenseras. Vidare krävs att tillstånd söks for
dammen hos mark- och miljödomstolen och då samtidigt eti upphävande av
sjösänkningsföretaget i Ver.kmyraån där dammen flnns. Det skulle kräva
betydande kostnader ft)r den eventuella aktör som är beredd att tapå sig detta
fiir att om mojligt bibehålla en högre vattennivå i sjön. För länsssnelsen är det
inte aktuellt att driva en sådan process med de motstäende intressen som finns
runt sjön.

B e gr r)n s ni n gar o ch slqt dd s åt gcir d e r fi) r att m i n im er a p åv erkan p å Ji sk o ch
miljön
Den som vidtar en åtgard som påverkar.miljön är enligt miljöbalkens
hänsynsregler skyldig att iakita de begränsningar och vidta de skyddsåtgärder
som krävs ftir att inte miljön och männislcors häIsa ska skadas. Kravet gäller i
den utstr'äckning det inte kan anses oskäligt att uppfulla dem sjösänknings-
ftiretaget ska genomftira en sänkning med ca 20 cm i ett fijrsta steg som sedan
ska utvärderas efter etl år. Med hänsyn till boende som önskar en bibehållen
hög nivå i sjörr är det bra att intä sänka dammen mer än vad som krävs ftr att
undanröja problemen med hög vattennivå idag, En sänkning med 20 cm iigger i
nivä med de 10 - 20 cm som länsstyrelsen bedömt l«ävs ftir att problemen vid
de klagandes fastigheter ska upphöra. Förhoppningsvis är denna sänlcning även
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tillräcklig for att även minimeraprobtemen pä de jord- ooh skogsmat'l(er som

iugär i sänkningstör etaget.

Rensningar som l«ävs fiir att behålla vattnets djup och läge i ett sänlmings-

eller dikesöretag l«äver inte nägot sät'skilt tillstånd. Däremot l«ävs en anmälan

till länsstyrelsen om fisketlcan påverkas (11 kapitlet 15 § miljöbalken).
Länsstyre lsen kan då ställa l«av på s§ddsåtgärdel vid utfiirandet ftir att
minimera negativ påvelkan på {isk.

För att undvika störningpå vår{ekande fisk i Verkrnyruån ska arbetet inte
genomfiiras under lekpelioden som infallel under april och maj månad.
För att minimerapåverkan på vattenmiljön vid borttagandet av tröskeldammen
bör arbetet utftiras vid Iåg vattenfiiring. Arbeten ska vidare utftiras med

aktsamhet så atl spridning av grumling i vattendraget minimems.

Vid val av arbetsmaslciner är det dels viktigt att se till att de är -i bra skick så

inget oljespill uppkommer. De ska också, i så stor utstråickning som möjligt, ha

vegetabilisk o§a i hydraulsystemen. Saneringsutrustning bör {innas tillgänglig
ftir att ftirhindra att olja når vatfnet. Vid arbete med maskiner som har använts i
andra sjöar ellervattendlag är dei dessutom viktigt att desinficera maskinerna

ftir att undvika spridning av l«äftpest, parasiter och andra fisksjukdomar.
Desinficering kan t.ex. göras genom att låta maskiner som ska användas totka
ungefiir en vecka efter flylt från annat vattenområde så de är absolut tor:ra,

Idag är tr'öskeldammen anpassad så att fish kan passera dammen även vid låga

vattenflöden genom en fdrdjupning i en del av dammen, En sådan fiir{iupning i
dammen behöver finnas lcval efter en sänkningftjr att fortsatl möjliggöra
flskpassage.

Med den sänkning som Sjösänkningsftiretaget begär bedömer länsstyrelsen att
även de klagandes problem med högt vattenstånd lcommer atl upphöra,

Länsstyrelsen avslutar därftit ärendena som r'<it ldagomål på hög vattennivå i
Hillesjön med detta beslut.

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen, se bilaga,

ftiw
JoakimHellgren
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Viil du att domen ska ändras i någon del kan du
övetklaga. Hår fär du veta hur det går till.

överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen
inom 3 veckor fiån domens datum. Sista datum
föt overklagande finns pä sista sidan i domen.

Så här gör du

1. Skriv mark- och miljödomstolens namn och
målnummer.

2. FötEaravarför du tycker att domen ska ändras.
TaIa om vilken ändring du vill ha och varför
du tycker att Mark- och miljööverdomstolen
ska ta upp ditt överklagande (äs mer om
provningstills tånd längre ner).

3. Tala om vilka bevis du villhänvisa till. Förklara
vad du vill visa med varje bevis. Skicka med
skriftliga bevis som inte redan finns i målet.

4. Lån;rna namn samt aktuella och fullständiga
uppgifter om var domstolen kan nå dig:
postadresser, e-postadresser och telefon-
nummer.

Om du har ett ombud, Iamna också ombudets
kontaktuppgifter.

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt
ombud göra det.

6. Skicka eller Iämna in överldagandet till mark-
och miljödomstolen. Du hittar adressen i
domen.

Vad händer sedan?

Matk- och miljödomstolen kontrollerar att
överklagandet kommit tniratt tid. Har det
kommit in för sent avisar domstolen över-
klagandet. Det innebär att domen gäller.

Om overklagandet kommit in i tid, skickar mark-
och milj ödomstolen civetldagandet och aTla hatd-
lingar i målet vidate till Mark- och miljööver-
domstolen.

Har du tidigare fått brev genom förenklad
delgivning kan även Matk- och miljö-
övetdomstolen skicka brev på detta sätt.

Prövningstillstånd i Mark- och miljö-
överdomstolen

När överklagandet kommer in till Mark- och
milj ööverdomstolen tar domstolen först ställning
till om målet ska tas upp till provning.

Mark- och miljöoverdomstolen ger prövnings-
tillstånd i fya obka fall.

r Domstolen bedömer att det finns anledning att
wivla på attrnark- och miljödomstolen dömt
rätt.

r Domstolefl anser att det inte går att bedöma
om matk- och miljödomstolen har dömt rätt
utan att ta upp målet.

e Domstolen behöver ta upp målet för att ge
andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen.

o Domstolen bedömer att det finns synnerliga
skäl att ta upp målet av någon 

^rfiran 
anledning.

Om du inte fät prövningstillstånd gäiler den
överklagade domen. Därföt dr det viktigt att i
overklagandet ta med allt du vill föra ftam.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du
}i,at frägor. Ådress och telefonnumlner finns på
första sidan i domen.

Mer information f,rnns oå www.domstol.se.

www.domstot.se
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