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 Diarienummer 
   KS 0467/08 
 
§ 133 
 
Ansökan till mark- och miljödomstolen gällande tillstånd till anläggande 
av forsnackar och fiskvägar vid Kvarndammen 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Den gemensamma ansökan om tillstånd till anläggande av forsnackar och fiskvägar vid 

Kvarndammen återkallas. 
 
 
Sammanfattning  
 
I samband med förhandlingar vid mark- och miljödomstolen i maj 2012 angående utrivning 
av Kvarndammen i Tallåsen presenterade Tallåsens Laxodling ett förslag som innebär 
anläggande av forsnackar och fiskvägar. Konstruktionen anses innebära en beständig lösning 
på avbördningsfrågan och Tallåsens Laxodling skulle mot bakgrund av att företaget är den 
part som har nyttan av anläggningen stå som huvudsökande i tillståndsfrågan och ansvarig 
ägare. Detta skulle medföra att kommunen inte har fortsatt ansvar för vattennivån i 
Kvarndammen.  
 
Ljusdals kommun har därefter som medsökande till Tallåsens Laxodling lämnat in ansökan 
till mark- och miljödomstolen om tillstånd för en sådan anläggning. Detta har skett sedan 
teknisk beskrivning, miljökonsekvensbeskrivning med mera upprättats. Samråd har skett med 
allmänhet och länsstyrelse. Ljusdals kommun har svarat för kostnaderna för detta. 
Utrivningsmålet ligger vilande i väntan på den nya ansökans hantering i domstolen. 
 
Ägaren till Tallåsens Laxodling har i augusti 2013 meddelat mark- och miljödomstolen att 
han inte längre står kvar som sökande i målet gällande ny ansökan. Skälet uppges vara att 
endast den befintliga (högra) vattenfåran kommer att åtgärdas på kommunens bekostnad. 
Företaget hävdar att även den vänstra fåran skall öppnas genom kommunens försorg. 
 
Den vänstra fåran, Sågverkskanalen, har varit torrlagd i flera decennier, och ingick inte i de 
inledande diskussionerna om anläggande av forsnacke. Företaget har senare framställt 
önskemål om att det även ska finnas möjlighet att öppna den vänstra fåran. Fåran finns därför 
medtagen i ansökan till domstolen, men förutsättningen har hela tiden varit att denna åtgärd 
endast kan komma till stånd om den finansieras på annat sätt än via Ljusdals kommun. Den 
högra huvudfåran har alltså klarat hela avbördningen under ett flertal decennier, vilket 
innefattar den tid Ljusdals kommun och tidigare Tallåsens Laxodling ägt och ansvarat för 
Kvarndammen. 
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 Diarienummer 
   KS 0467/08 
 
§ 133 forts 
 
Ansökan till mark- och miljödomstolen gällande tillstånd till anläggande 
av forsnackar och fiskvägar vid Kvarndammen 
 
Mark- och miljödomstolen har begärt kommunens yttrande över hur man ställer sig till målets 
fortsatta handläggning. Yttrandet skall vara inlämnat senast den 17 september 2013, varför 
förlängd svarstid begärts och beviljats till den 11 oktober 2013. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 17 september 2013 
Advokat Joakim A Nymans skrivelse 18 september 2013 
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 Diarienummer 
   KS 0031/09 
 
§ 134 
 
Förlikningsavtal gällande skadeståndsanspråk med anledning av 
påstådda brister i vattenledning till kläckeribyggnad vid Kvarndammen 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Förlikningsavtalet gällande skadeståndsanspråk med anledning av påstådda brister i 

vattenledningen till kläckeribyggnad vid Kvarndammen godkänns. 
 
 
Sammanfattning  
 
Tallåsens Laxodling har vid ett antal tillfällen framställt krav till Ljusdals kommun på 
skadestånd då man hävdat att den vattenledning till företagets kläckeribyggnad som 
kommunen enligt länsstyrelsens föreläggande ansvarar för inte fungerat tillfredsställande. 
Detta ska i sin tur ha inneburit att fiskyngel inte kunnat produceras i kläckeribyggnaden. 
  
Ljusdals kommun har hävdat att ledningen fungerat vid samtliga tillfällen som kommunen 
gjort tillsyn och en omfattande fotodokumentation finns angående detta. Kommunen har inte 
beretts tillträde till kläckeribyggnaden, men ledningens funktion har kunnat kontrolleras på 
utsidan. Kommunen har även vid upprepade tillfällen efterfrågat ett komplett underlag som 
visar vilka kostnader som har uppkommit i företagets verksamhet med anledning av den 
påstådda skadan, exempelvis med utdrag från bokföringen och andra verifikationer samt hur 
kostnaderna är beräknade utifrån dessa underlag. 
 
Ljusdals kommun har i denna fråga biträtts av advokat Joakim Nyman. Enligt dennes och 
samhällsutvecklingsförvaltningens uppfattning har Tallåsens Laxodling inte redovisat det som 
kommunen begärt. Anspråken som ställs av företaget omfattar emellertid en lång tidsperiod 
och kraven som framställts är stora. 
 
Som ett alternativ till att frågan förs vidare till civilrättslig prövning med därtill hörande 
kostnader för ombud med mera har ett förslag till frivillig överenskommelse tagits fram. Detta 
förslag överlämnas till kommunstyrelsen för prövning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till förlikningsavtal 18 september 2013 
Advokat Joakim A Nymans skrivelse 18 september 2013 
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 Diarienummer 
   KS 0031/09 
 
§ 134 forts 
 
Förlikningsavtal gällande skadeståndsanspråk med anledning av 
påstådda brister i vattenledning till kläckeribyggnad vid Kvarndammen 
 
Yrkanden 
 
Leif Hansen (SRD): Länsstyrelsens föreläggande om att kommunen är skyldig att säkerställa 
vattenflödet in till kläckeriet vid Kvarndammen ska följa med till kommunstyrelsen. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till godkännande av förlikningsavtalet 
och finner att allmänna utskottet godkänner det. 
 
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till Leif Hansens tilläggsyrkande och 
finner att allmänna utskottet avslår detta. 
 
Omröstning begärs. 
 
Allmänna utskottet godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för avslag till Leif Hansens tilläggsyrkande och Nej-röst för bifall till Leif Hansens 
tilläggsyrkande. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med tre Ja-röster mot två Nej-röster avslår allmänna utskottet Leif Hansens tilläggsyrkande. 
 
 
 
 
Omröstningsprotokoll 
 

§ 134 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 
Roland Bäckman (S) X   
Yvonne Oscarsson (V)  X   
Leif Hansen (SRD)  X  
Lars Molin (M)  X  
Helena Brink (C) X   
Summa: 3 2 0 
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