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SAKEN 

Ansökan om utrivning av "Kvarndammen" samt provisorisk damm uppströms 

Kvarndammen i Sillerboån, Ljusdals kommun 

 

Avrinningsområde: 48 (Ljusnan) 

Koordinater (SWEREF 99 TM): N 6859288 / E 552749 

AnläggningsID: 36032  

 

_____________ 

 

DOMSLUT 

Tillstånd 

Mark- och miljödomstolen lämnar Ljusdals kommun tillstånd enligt miljöbalken att, 

 

1. dels utriva Kvarndammen enligt alternativ 2 i miljökonsekvensbeskrivningen, 

ned till naturlig bottennivå, ca +126,0 m, 

 

2. dels utriva den provisoriska dammen uppströms Kvarndammen ned till naturlig 

bottennivå, ca +126,8 m. 

 

Villkor för tillståndet 

1. Arbetena ska utföras i huvudsaklig överensstämmelse med ansökan jämte 

bilagor och vad Ljusdals kommun i övrigt åtagit sig i målet. 

 

2. Grumlande arbeten får endast utföras vid lågvattenförhållanden och endast 

under tiden 1 november - 14 april. 

 

3. Utrivningen ska genomföras på ett sätt som medger fiskpassage. 
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4. Allt arbete i vatten ska utföras med stor aktsamhet för att minimera risken för 

grumling och för att minska risken för att olja och andra miljöskadliga 

föroreningar når vattnet samt att saneringsutrustning ska finnas på plats. 

 

5. Maskiner som används i vattnet ska i görligaste mån ha vegetabilisk olja i 

hydraulsystemet och ska vara desinficerade eller ha uppnått fullständig torrhet 

om de flyttas från annan sjö eller vattendrag. 

 

6. Ljusdals kommun ska mellan vägbron och fiskodlingen uppsätta och för 

framtiden bibehålla en väl synlig och lättåtkomlig vattenståndsskala. Det 

åligger Ljusdals kommun att under arbetstiden genom regelbundna översyner 

kontrollera att skalan är rätt anpassad i aktuellt höjdsystem. 

 

7. Utrivningen av den provisoriska dammen ska ske etappvis med kontinuerlig 

mätning och dokumentation av vattenståndet vid vattenståndsskalan. 

Konsekvenserna av utrivningen av den provisoriska dammen ska noga 

kontrolleras och dokumenteras för varje etapp. Vid behov ska Ljusdals 

kommun utföra och bekosta skadeförebyggande åtgärder, t.ex. installation och 

drift av strömbildare i syfte att öka syresättningen i vattnet vid fiskodlingen. 

 

8. Delar av Kvarndammen ska lämnas kvar så att det fortfarande är möjligt att 

förstå kopplingen mellan dammen och utnyttjande av vattenkraft och vilken 

betydelse dammen/vattenkraften har haft för kringliggande industribyggnader. 

Ljusdals kommun ska samråda med Länsstyrelsen och Länsmuseet avseende 

vilka delar av dammen som ska kvarlämnas.   

 

Uppskjuten fråga 

Frågan om ersättning till Tallåsens Laxodling AB uppskjuts enligt 22 kap. 27 § 

miljöbalken för slutlig prövning i mark- och miljödomstolen senast tre år efter 

arbetstidens utgång. Ljusdals kommun ska då till domsstolen ha lämnat en skriftlig 

redovisning med grunder för sin inställning till ersättningsyrkandena från Tallåsens 

Laxodling AB. Under prövotiden ska Ljusdals kommun samråda med Tallåsens 

Laxodling AB, dels i syfte att minimera utrivningens inverkan på Tallåsens 

Laxodling ABs verksamhet, dels att säkerställa en korrekt skadereglering. 

 

 

Övriga frågor 

1. Mark- och miljödomstolen godkänner den i målet ingivna miljökonsekvens-

beskrivningen. 

 

2. Arbetena ska vara utförda inom fem (5) år från det att denna deldom har vunnit 

laga kraft. 

 

3. Anspråk i anledning av oförutsedd skada får framställas inom tio (10) år från 

utgången av arbetstiden. 
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4. Mark- och miljödomstolen fastställer prövningsavgiften till samma belopp som 

tidigare bestämts, d.v.s. 1 500 kr. 

 

5. Mark- och miljödomstolen avslår övriga framställda yrkanden. 

 

6. Ljusdals kommun förpliktas utge ersättning för rättegångskostnader till 

 

- Länsstyrelsen i Gävleborgs län med 6 400 kr 

- Valter Johanssons huvudmän med 65 411 kr 

- Ljusdals fiskevårdsområdesförening med 4 200 kr 

 

På beloppen utgår ränta enligt 6 § räntelagen från denna dag tills betalning sker. 

 

7. Ljusdals kommun ska ersätta Ljusdals fiskevårdsområdesförening med 20 000 

kr för skador orsakade av tidigare utförda grävningar i Sillerboån. 

 

 

_____________ 
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MÅLETS HANDLÄGGNING 

Ansökan inkom till mark- och miljödomstolen i Östersund den 10 juni 2011, 

huvudförhandling hölls den 31 maj 2012. Under huvudförhandlingen uppgav 

Ljusdals kommun (nedan Sökanden) och Tallåsens Laxodling AB nedan (Tallåsens 

Laxodling) att de var överens om att söka tillstånd för en skadeförebyggande åtgärd 

i form av en överfallsdamm. Syftet med överfallsdammen var att efter utrivning av 

Kvarndammen och provisorisk damm hålla vattenståndet uppströms 

överfallsdammen på ungefär +127,4 m. 

 

Sökande i det nya målet skulle gemensamt vara Tallåsens Laxodling och Ljusdals 

kommun. Ljusdals kommun skulle stå för kostnaderna för ansökan. 

Huvudmannaskapet för överfallsdammen skulle övergå till Tallåsens Laxodling 

efter fem år. I avvaktan på ansökan avseende överfallsdammen beslutade mark- och 

miljödomstolen att vilandeförklara mål M 1665-11. 

 

Ansökan om anläggande av överfallsdamm med fiskvägar inkom till mark- och 

miljödomstolen under april 2013. Efter diverse kompletteringar kungjordes ansökan 

i Ljusdals-Posten med målnummer M 933-13. 

 

Den 16 augusti 2013 återkallade dock Tallåsens Laxodling sin del i ansökan i mål 

M 933-13, främst p.g.a. att vattenföring via Sågverkskanalen inte ingick i ansökan. 

Den 11 oktober 2013 återkallade även Ljusdals kommun sin del i ansökan varefter 

mark- och miljödomstolen avskrev mål M 933-13 i ett beslut daterat den 17 februari 

2014. Beslutet överklagades till Mark- och miljööverdomstolen av Tallåsens 

Laxodling. Mark- och miljööverdomstolen gav ej prövningstillstånd. Även det 

beslutet överklagades av Tallåsens Laxodling. Högsta domstolen meddelade inte 

prövningstillstånd.  

 

Den 3 december 2014 hölls ånyo huvudförhandling i mål 1665-11. 
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ANSÖKAN 

Yrkanden 

Sökanden hemställer att mark- och miljödomstolen ska meddela tillstånd 

- dels till utrivning av Kvarndammen 

- dels till utrivning av den provisoriska dammen uppströms Kvarndammen,  

 

- allt i huvudsaklig överensstämmelse med vad som anges i ansöknings-

handlingarna. 

 

Sökanden hemställer även att mark- och miljödomstolen ska meddela verkställig-

hetsförordnande enligt 22 kap 28 § i miljöbalken och att domstolen bestämmer tiden 

inom vilken anspråk i anledning av oförutsedda skador får framställas till 10 år från 

datumet för domen. 

 

Till stöd för ansökan har Sökanden anfört i huvudsak följande. 

 

Orientering 

Kvarndammen, belägen ca. 7 km VNV Ljusdal i Sillerboån, rasade den 8 november 

2004 delvis samman. Dammbrottet medförde att vatten inte kunde innehållas på sätt 

som skett fram till haveritillfället. Omedelbart efter haveriet uppförde Sökanden en 

provisorisk grunddamm ca 100 m uppströms Kvarndammen för att höja nivån på 

vattenytan uppströms Kvarndammens läge. Tillstånd till åtgärderna med den 

provisoriska grunddammen lämnades i efterhand av miljödomstolen i dom i mål 

M 1034-08 och gällde till utgången av år 2011. 

 

Rådighet 

Sökanden har erforderlig rådighet genom eget fastighetsinnehav och avtal med 

andra fastighetsägare till berörda vattenområden, se aktbilaga 81. 

 

Teknisk beskrivning 

Kvarndammen har sex utskovspartier. Från vänstra sidan ansluter det första ut-

skovspartiet mot intagskanalen till kvarnen. Därefter följer två stycken oskadade 

5



   

ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DELDOM 
2015-02-03  

M 1665-11 

Mark- och miljödomstolen  

 

 

utskov och sedan det raserade utskovet, som är beläget ungefär mitt i älvfåran. Till 

höger om detta ligger ytterligare två utskov, varav det längst till höger nyttjats som 

intag för kraftverket. 

 

Sökanden söker tillstånd att avlägsna luckor, överfartsväg och betongfundament för 

att så gott det låter sig göras återställa ån till sitt ursprungliga läge och skick med en 

bottennivå i dammläget om ca +126,0. 

 

Den provisoriska dammen har uppförts som en överfallsdamm av krossmaterial från 

närliggande bergtag. I dammläget fanns tidigare en naturlig tröskel som med 

utläggning av krossmaterial har förstärkts och höjts. För att kunna följa de av 

länsstyrelsen meddelade provisoriska vattenhushållningsbestämmelserna har 

material från dammen vid höga flöden grävts upp och lagts på den vänstra stranden 

för att sedan återläggas när flödet minskat. 

 

Sökanden söker tillstånd att utriva den provisoriska dammen genom grävning och 

bortforsling av tidigare tillfört material ner till den ursprungliga bottennivån om ca 

+126,8. 

 

De karaktäristiska vattenföringarna enligt Ljusdals Energi (Swedpower 2004) är: 

Högsta vattenföring (HQ) 95 m
3
/s 

Medelhögvattenföring (MHQ) 41 m
3
/s 

Medelvattenföring (MQ) 10,5 m
3
/s 

Dimensionerande 100-årsflöde (HHQ) 160 m
3
/s 

Minimitappningen från Bäckebo kraftverk 1,0 m
3
/s 

 

Det förekommer olika uppgifter gällande en dämningsgräns vid Kvarndammen. I 

damminventeringsprotokollet, Länsregister, upprättat 1985 av Scandiakonsult, 

anges högvattenytan till 1,1 m under dammkrön (ung. gångbana), dvs. ca +127,0. 

Andra uppgifter anger högvattenytan till +127,7. Det synes inte finnas någon i 

domstol fastställd dämningsgräns. 
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Grunddammen ligger enligt inmätning med sitt krön huvudsakligen på nivån +127,9 

men med en kortare del på nivån ca +127,2. Idag regleras dämningen manuellt 

genom att material grävs bort eller fylls på i den provisoriska grunddammen 

beroende på aktuell vattenföring. 

 

Vattenytan kan alltså med dessa förhållanden inte sjunka under nivån +127,2 och är 

vid minimitappning beräknad till +127,45 direkt ovan grunddammen ända upp till 

fiskodlingen. 

 

Vid fältmätningar då vattenflödet var 6 m
3
/s låg vattenytan på +127,7 direkt 

uppströms grunddammen ända upp till fiskodlingen. Vid ett vattenflöde på 1 m
3
/s 

beräknas vattenståndet från landsvägsbron upp till fiskodlingen bli ca +127,45. Vid 

41 m
3
/s (MHQ) är vattennivån direkt uppströms grunddammen beräknad till 

+128,17 för att stiga till +128,23 vid fiskodlingen. 

 

Enligt ekolodning är bottennivåerna hela vägen från grunddammsläget och till ca 

550 m uppströms (ovan fiskodlingsläget) lägre än grunddammens naturliga botten. 

Sillerboån är också relativt jämnbred upp till viken där odlingen ligger. 

 

Jordarterna kring ån består av ler- och siltjordar med inslag av grövre 

isälvssediment. Berggrunden i området består av så kallade urbergsgraniter. 

 

Nuvarande förhållanden, tillstånd m.m. 

Platsen där den provisoriska dammen uppförts har alltsedan 1700-talet nyttjas för 

utvinning av kraft för industriella ändamål. I början av 1900-talet fanns där såg-, 

kvarn-, väveri- och snickeriindustri. Från 1950-talet har nedläggningar skett och 

området och dess anläggningar har förfallit. I början av 1990-talet restaurerades en 

del byggnader och Kvarndammen som en del av ett arbetsmarknadspolitiskt projekt. 

 

Länsstyrelsen Gävleborg har i föreläggande 1994-10-27 till dåvarande ägaren an-

givit en dämningsgräns vid +127,70 m. Detta har följts upp i ett "Råd" 2005-11-09 

där länsstyrelsen beslutat följande bestämmelser: 
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 Vattennivån får inte genom den provisoriska dammens skötsel sänkas under 

nivån +127,40 m. 

 

 Vattennivån bör tillfälligt kunna tillåtas att marginellt understiga +127,40 m utan 

att åtgärder vidtas om det är sannolikt att vattennivån inom kort kommer att stiga 

till följd av högre vattenflöde. 

 

 Understiger vattennivån +127,35 m bör åtgärder omedelbart vidtas för att höja 

vattennivån till +127,40 m. 

 

 Vattennivån ska mätas vid vägbron uppströms tröskeldammen i höjdsystemet 

RH 70. 

 

I dom den 2 juli 2009 i mål M 1034-08 lämnade miljödomstolen, Östersunds 

tingsrätt, godkännande i efterhand av grunddammen. Godkännandet gällde till 

utgången av 2011. 

 

Samråd 

Skriftligt underlag för samråd har tillställts kända sakägare. Samrådsmöte har hållits 

i Tallåsen den 26 maj 2010, vid vilket Sökanden redogjorde för det ansökta 

företaget. Länsstyrelsen Gävleborg har i beslut 2011-03-21 angivit att den aktuella 

ansökan inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

 

Miljökonsekvenser m.m. 

I ansökan redogörs för fyra alternativa utformningar av vattenverksamheten. Det 

första alternativet består i att riva ut de båda dammarna för att återställa den 

ursprungliga strömvattensbiotopen med naturliga fluktuationer i vattenflödet. Det 

andra alternativet är att riva den provisoriska dammen och lämna kvar delar av 

Kvarndammen (huvudalternativet). Det tredje alternativet är att riva de befintliga 

dammarna och sedan bygga en ny reglerbar damm i likhet med Kvarndammen för 

att bibehålla vattennivån. Det fjärde alternativet är att riva de båda dammarna och 

med hjälp av trösklar bibehålla vattennivån på sådan nivå vid låga flöden att 

fiskodlingen uppströms inte påverkas negativt av förändringen. Ett alternativ där 

planerade åtgärder inte genomförs, ett så kallat nollalternativ, innebär att dammarna 

och situationen med raserad Kvarndamm och en provisorisk grunddamm kvarstår 

som idag. 
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En utrivning av grunddammen och delar av Kvarndammen utan att anlägga 

tröskeldammar eller en ny regleringsdamm medför ett lägre vattenstånd i ån. 

Efter utrivning av dammarna har vattenstånden beräknats till följande: 

 Vid ett vattenflöde på 1 m
3
/s (minimitappning) beräknas vattenståndet vid 

landsvägsbron upp till fiskodlingen bli ca +126,85. 

 

 Vid ett vattenflöde på 6 m
3
/s beräknas vattenståndet vid landsvägsbron bli 

+127,0 och vid fiskodlingen bli ca +127,05. 

 

 Vid ett vattenflöde på 41 m
3
/s beräknas vattenståndet vid landsvägsbron bli 

+127,5 och vid fiskodlingen bli ca +127,6. 

 

En lägre vattennivå påverkar den uppströms liggande fiskodlingen negativt genom 

att vattendjupet minskar. Från fiskodlingen levereras utsättningsfisk till ett flertal 

fiskevårdsområden och förändrade förutsättningar för odlingen kan negativt påverka 

fisketurismen i regionen. Vad gäller det allmänna fisket i Sillerboån bedöms detta 

kunna främjas om dammarna rivs ut och vattendraget återställs. Ett lägre vatten-

flöde i ån under sommartid kan gynna naturmiljön längs med ån. Längs med ån 

finns en kulturhistorisk miljö. En fullständig utrivning av Kvarndammen skulle 

medföra att kulturmiljön i området inte lika tydligt visar på vattenkraftens betydelse 

för den historiska industrimiljön. 

 

Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer finns för vattenförekomster, utomhusluft, omgivningsbuller, 

samt för fisk- och musselvatten. Sillerboån utgör en vattenförekomst (SE686257-

150977) med god kemisk ytvattenstatus och måttlig ekologisk status. I 

vattenförekomsten har morfologiska förändringar konstaterats som en orsak till att 

god ekologisk status är i riskzonen att inte uppnås till 2015. Vattenmyndigheten har 

bedömt att det finns skäl att fastställa att miljökvalitetsnormen till god ekologisk 

status med tidsfrist till 2021. 

 

 

Förslag till skyddsåtgärder 

Sökanden avser utriva och bortforsla först Kvarndammen och därefter den 

provisoriska dammen. Arbeten förläggs till perioder med låga vattenföringar. 
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Störande grumling ska minskas genom nyttjande av fiberdukar, där så är tekniskt 

möjligt. Då arbete kommer att ske med maskiner i vatten vidtas försiktighetsmått 

vad avser oljetyper, oljehantering och maskinval vid arbetets genomförande. 

 

Beaktande av de allmänna hänsynsreglerna 

Enligt miljöbalken ska den som vill göra något som kan få inverkan på miljön eller 

på människors hälsa följa de allmänna hänsynsreglerna om inte åtgärden är av 

försumbar betydelse. Sökanden har beaktat de allmänna hänsynsreglerna på 

följande sätt: 

 

Kunskapskravet 

Sökanden har anlitat SWECO för underlag för såväl samrådsunderlag som 

miljökonsekvensbeskrivning i vilken det redovisas hur verksamheten och planerade 

åtgärder påverkar människors hälsa och miljön. Vid upphandling av entreprenör för 

arbetet kommer krav att ställas på såväl erfarenhet som miljöcertifiering. 

 

Försiktighetsprincipen och bästa teknik 

Maskiner som används vid arbete nära vatten ska särskilt besiktas för oljeläckage 

och annan miljörisk innan arbete påbörjas. Vidare ställs krav i upphandlingen av 

arbetena på användning av maskiner med reningsgrad och användande av 

hydrauloljor av miljögodkänd typ. 

 

Lokaliseringsprincipen 

På grund av omständigheterna i ärendet har inga alternativa platser varit aktuella 

vad gäller sökt utrivning. Dock har alternativ i form av överfallsdammar 

undersökts. 

 

Hushållnings- och kretsloppsprincipen 

Det har legat i Sökandens eget intresse att vid genomförandet av åtgärderna 

hushålla med såväl råvaror som energi. Åtgärden i sig innebär att ett tidigare 

påverkat vattenområde i stor grad återställs till naturnära förhållanden. 
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Skälighetsregeln 

Sökandens val av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått har gjorts mot 

bakgrund av skälighetsregeln i 2 kap. 7 § miljöbalken. 

 

Fastigheter 

De i området aktuella fastigheterna är belägna från landsvägsbron och nedströms 

hela vägen till utloppet i Växnan, se kartan på bilaga 1 i aktbilaga 81. 

 

Höger sida Fallrätt 

Råggärde 1:30, Ljusdals kommun 14,5 % 

Strömsholm 2:6, Jonsson 2,7 % 

Strömsholm 1:6, Nordströms 1,3 % 

Strömsholm S 2, Ljusdals Västra fjärdings skifteslag 0,2 % 

(Strömsholm 1:25, Ljusdals kommun)  

Ljusdals-Ede 2:90, Ljusdals kommun 2,7 % 

Strömsholm 1:24, Ljusdals kommun 5,2 % 

Strömsholm 1:20, Halvarsson 6,1 % 

Vänster sida 

Råggärde 1:30, Ljusdals kommun 7,6 % 

Ljusdals-Ede 4:59, Nordströms 37,8 % 

Strömsholm 2:90, Ljusdals kommun 21,9% 

 

Sakägare och övriga berörda 

Enligt fastighetskarta från Cartesia framgår nedan listade fastigheter som berörda av 

företaget. Förutom ägarna till dessa fastigheter bedöms också 

fiskevårdsområdesföreningen vara särskilt berörd. Sökanden anger nedan listade 

krets som sakägare och särskilt berörda: 

 

Möbeltjänst i Tallåsen AB Plogvägen 4, 827 40 Tallåsen, Strömsholm 2:12 

Fall Sven, Strömsholmsvägen 8, 827 40 Tallåsen, Skogsta 1:22 

Anna Helena Assis, Edevägen 10, 827 40 Tallåsen, Ljusdals-Ede 3:1 

Erik Anders Sandqvist, Edevägen 10, 827 40 Tallåsen, Ljusdals-Ede 3:1 

Kjellén Jan Birger, Edevägen 16, 827 40 Tallåsen, Strömsholm 2:11 

Tallåsen Laxodling AB, Helsingsvägen 6, 827 40 Tallåsen, Ljusdals-Ede 2:7 
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Eva Marianne Jonsson, Bäckebovägen 20, 827 40 Tallåsen, Strömsholm 2:6 

Bo Ingemar Jonsson, Bäckebovägen 20, 827 40 Tallåsen, Strömsholm 2:6 

Jönsson Karl Erik, Edevägen 18, 827 40 Tallåsen, Ljusdals-Ede 2:6 

Jönsson Per Gunnar, Råggärdevägen 31, 827 40 Tallåsen, Ljusdals-Ede 2:6 

Nordström Sven Justus, Strömsholm 1:6 och Ede 4:59 

Psliander Kurt Ragnar, Sandstensvägen 17, 187 34 Täby, Ljusdals-Sillerbo 1:28 

Psilander Per Anders, Döbelnsgatan 58, 113 52 Stockholm, Ljusdals-Sillerbo 1:28 

Psilander Johan Niklas, Tempusvägen 4, 187 36 Täby, Ljusdals-Sillerbo 1:28 

Gunnarsson Ingrid & Sven, Solsidevägen 3, 827 35 Ljusdal, Strömsholm 9:1 

 

Särskilt berörda 

Ljusdals Fiskevårdsområdesförening, Åsgatan 6, 827 35 LJUSDAL  

 

Planeringssynpunkter 

För området gäller översiktsplan för Ljusdals kommun, antagen 2010-02-22, vilken 

anger att Sillerboån och Kvarndammen delvis angränsar till område med samlad 

bebyggelse och delvis omfattas av detaljplan. Den gällande detaljplanen, antagen av 

kommunfullmäktige 2007-08-27, medförde en ändring så att Kvarndammen inte 

längre är belagd med rivningsförbud. 

 

Området har bedömts ha ett kulturhistoriskt värde som består i de äldre byggnader 

på platsen som tillsammans bildar en tidstypisk mindre industrimiljö utan större 

inslag av nyare bebyggelse. En total utrivning av Kvarndammen kan påverka 

helhetsintrycket medan en utrivning av grunddammen inte påverkar i denna del. 

 

Området ingår i det område, som länsstyrelsen avgränsat som riksintresse för det 

rörliga friluftslivet enligt 3 kap 6§ miljöbalken. 

 

Sammanfattningsvis bedömer Sökanden att det ansökta projektet inte möter något 

hinder från allmänna planeringssynpunkter. 
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Tillåtlighet 

Vad gäller tillåtlighet enligt 2 kap miljöbalken redovisas Sökandens inställning 

ovan. Beträffande tillåtlighet enligt 11 kap. 6 § miljöbalken så har den samman-

lagda kostnaden för utrivning av anläggningarna beräknats till ca 1 Mkr. Ett bibe-

hållande av anläggningarna har en årlig kostnad om c:a 100 000 kr i form av drift-, 

underhålls- och förnyelsekostnader. Skador och olägenheter av verksamheten 

bedöms bli begränsade då det rör sig om momentan grumlingspåverkan. 

Vattennivåerna kommer att påverkas endast inom tidigare kända nivåer. Vinsten 

består av återställandet till naturnära förhållanden med skapande av goda 

rekreations- och naturvärden. Boendeförhållanden uppströms de planerade 

åtgärderna bedöms också förbättras med mindre fuktpåverkan i byggnader och 

stabilare strandplan. Underhållskostnaderna för de befintliga anläggningarna upphör 

med utrivningen. Skada kan uppstå för Tallåsens Laxodling genom att en lägre 

vattennivå, jämfört med nuvarande förhållanden, vid främst låga vattenföringar 

kommer att följa på utrivningen av den provisoriska dammen. Till viss del kan 

nivåsänkningen uppvägas av en ökad vattenhastighet men Sökanden är väl 

medveten om att en anpassning av fiskodlingens verksamhet kan behövas. 

Sammanfattningsvis anser Sökanden att fördelarna från allmän och enskild 

synpunkt överväger kostnader, skador och olägenheter av de sökta åtgärderna. 

 

Kontrollbestämmelser 

Sökanden åtar sig att så snart upphandling av arbetena genomförts redovisa tidplan 

för arbetena till Länsstyrelsen i Gävleborgs län samt att samråda med denna så att 

arbetena kan utföras vid lämplig tid bl.a. vad avser fiskars lekperioder. 

 

Arbetstid 

Sökanden hemställer att arbetstiden för arbetena sätts till fem år från det domen 

vunnit laga kraft. 

 

Oförutsedd skada 

Tiden för anmälan om anspråk på grund av oförutsedd skada bör, med hänsyn till 

arten av eventuell påverkan, sättas till tio år från domsdatum. 
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Verkställighetstillstånd 

Sökanden har i dom meddelats godkännande för bibehållande av den provisoriska 

dammen till utgången av 2011. Sökanden behöver därför ta domstolens tillstånd i 

anspråk utan hinder av att domen vinner laga kraft. 

 

INKOMNA YTTRANDEN 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har avstått från att yttra sig i 

målet. 

 

Länsstyrelsen Gävleborg tillstyrker att tillstånd meddelas för utrivning av 

Kvarndammen och provisorisk tröskeldamm i Sillerboån samt att tiden för anmälan 

om ersättning för oförutsedd skada sätts till 10 år. Länsstyrelsen yrkar att tillståndet 

till utrivning av dammarna förenas med villkor om: 

- anläggande av en eller flera trösklar på så sätt att vattennivån uppströms vägbron 

efter rivning av dammarna vid normalt förekommande flöden kommer att ligga i 

intervallet +127,5 - +127,8 m (RH 70). 

 

- att utrivning och anläggande av trösklar genomförs på ett sätt som medger 

fiskpassage. 

 

- att grumlande arbeten ska utföras vid lågvattenförhållanden och mellan den  

1 november till den 14 april. 

 

- att allt arbete i vatten ska utföras med stor aktsamhet för att minimera risken för 

grumling och för att minska risken för att olja och andra miljöskadliga 

föroreningar når vattnet samt att saneringsutrustning ska finnas på plats. 

 

- att maskiner som används i vattnet ska i görligaste mån ha vegetabilisk olja i 

hydraulsystemet och ska vara desinficerade eller uppnått fullständig torrhet om 

de flyttas från annan sjö eller vattendrag. 

 

- att delar av Kvarndammen ska lämnas kvar så att det fortfarande är möjligt att 

förstå kopplingen mellan dammen och utnyttjande av vattenkraft och vilken 

betydelse dammen/vattenkraften har haft för kringliggande industribyggnader. 

Det kan t.ex. röra sig om att lämna kvar landfästen och eventuellt något 

mellanstöd i sten samt utskov/intag vid själva kvarnbyggnaden 

 

- länsstyrelsen yrkar slutligen på att mark- och miljödomstolen inte meddelar 

verkställighetsförordnande enligt 22 kap 28 § miljöbalken, såvida inte trösklar 

enligt ovan anläggs. 
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Ljusdals kommun, myndighetsnämnden, anser att strömsträckan bör återställas 

till den grad som var innan Kvarndammen fanns samt att den kulturhistoriska 

miljön ska bevaras så mycket som möjligt, så och även delar av Kvarndammen. 

 

Ljusdals fiskevårdsområdesförening anser bl.a. att vattennivån vid Tallåsens 

Laxodling ska ha en miniminivå som möjliggör att verksamheten med fiskodling 

kan fortsätta. Fiskevårdsområdesföreningen har riktat ett skadeståndsanspråk mot 

Ljusdals kommun på 50 000 kr per år (totalt 300 000 kr) på grund av 

omständigheter i samband med kommunens agerande i Sillerboån sedan 2009. 

Regelbundna grävningar i ån har skadat fisk- och flodkräftbestånd, försvårat 

fiskevården samt resulterat i minskade intäkter från fiskkortsförsäljningen. 

Föreningen yrkar på ersättning för rättegångskostnader med 4200 kr. 

 

Tallåsens byalag yrkar att ansökan avslås. Kvarndammen med närliggande 

byggnader i Tallåsen är av högt kulturhistoriskt värde. Ett återställande av 

kvarnbron ger möjligheter för besökare och kommande generationer att uppleva 

kulturmiljön i området. Byalaget är mycket oroligt för att en utrivning kommer att 

medföra stor miljöskada och stor skada för det rörliga friluftslivet. 

 

Valter Johanssons huvudmän, bl.a. Tallåsens Laxodling samt Karl-Erik 

Jönsson och Per-Gunnar Jönsson, yrkar i första hand att ansökan om utrivning 

ska avvisas. I andra hand att ansökan avslås samt i tredje hand att ansökan åter-

förvisas till Sökanden för kompletterande uppgifter. I fjärde hand yrkas på inlösen 

av totalskadad fiskodling och ersättning för den förmögenhetsskada som kommer 

att drabba fiskodlingen och boende. 

 

Avvisning av ansökan 

Sökanden har inte kommit in med svar på begärda kompletteringar. I sitt yttrande 

har svar på begärda kompletteringar helt avfärdats. Fortfarande finns inte något 

besked om vilka nivåer som kommer att uppstå vid en total utrivning av 

Kvarndammen. Sökanden hänvisar enbart till inlämnad miljökonsekvens-

beskrivning. Tidigare redovisade foton i ärendet från dammhaveriet visar att det 
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som framförs i miljökonsekvensbeskrivningen inte är korrekt redovisad. Det saknas 

fortfarande en längdprofil med tvärsektioner. Enligt uppgift från Sökanden ska det 

finnas ett trettiotal tvärsektioner. Varför Sökanden inte vill redovisa dessa sektioner 

trots påstötningar framgår inte. Den längdprofil som har åberopas, erkänner 

Sökanden själv har uppenbara brister. Det bör påpekas att det är Sökanden som har 

hela bevisbördan. Ansökan, så länge det inte är möjligt att utläsa den skada som 

uppstår vid en utrivning, har sådana brister att den ska avvisas. 

 

Avslag av ansökan 

Ansökan är i strid med både 2 kap. 3 § och 3 kap. 5 § i miljöbalken och ska därför 

avslås. Sökanden har inte förmått visa att en utrivning av Kvarndammen inte skulle 

medföra en stor miljöskada, skada på boendemiljöer, skada på kulturmiljö, skada på 

naturvärden, skada på det rörliga friluftslivet m.m. Sökanden hänvisar här enbart till 

miljökonsekvensbeskrivningen, trots att tidigare översända foton från dammhaveriet 

visar att det finns uppenbara brister i miljökonsekvensbeskrivningen. Det är inte 

möjligt att i en miljökonsekvensbeskrivningen redovisa de skador som uppstår så 

länge det inte finns klarlagt vilka vattennivåer som kommer att uppstå efter en 

utrivning av Kvarndammen. 

 

Det framgår inte av miljökonsekvensbeskrivningen vad man bygger sitt 

ställningstagande på att Kvarndammen kan rivas ut utan att det uppstår skador på 

miljön, boendet, naturvärden, rörliga friluftslivet m.m. Det kan vara förståeligt 

möjligt eftersom det tycks vara oklart även för Sökanden vilka vattennivåer som 

kommer att uppstå efter en utrivning. 

 

Vid de senare informationsmöten som har hållits för allmänheten i närområdet, har 

det framkommit en stark misstro mot planerad utrivning av Kvarndammen, på 

grund av befarade skador på miljön, boendet, naturvärden, rörliga friluftslivet m.m. 

Sökanden har inte förmått visa att så inte skulle uppstå. Ansökningshandlingarna 

har i det sammanhanget stora brister. Vilket även framgick vid mötet med Tallåsens 

byalag den 14 maj 2014. 
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Skadevärdering 

Om vattennivån sjunker kommer den för fiskodlingen så viktiga bakedan att 

försvinna och vattnet blir då stillastående. Någon alternativ placering av kassarna 

finns inte vilket Tallåsens Laxodling innebär att en totalskada uppstår och 

fiskodlingen måste läggas ner.  

 

Skadan ska beräknas för all framtid. Vid bestämning av värdet av en produktions-

anläggning (vilket en fiskodling är), kan diverse metoder användas. Gemensamt för 

de flesta metoder är att man gör en bedömning av de framtida intäkterna i 

förhållande till kostnaderna under anläggningens återstående livslängd. Vilket i 

princip innebär att värdet alltid är lika med det diskonterade nuvärdet av skillnaden 

mellan anläggningens intäkter och kostnader under dess återstående livslängd, 

varvid eventuellt restvärde eller demontagekostnad vid användningstidens slut 

också betraktas som en intäkt eller kostnad. Det bör dock framhållas att värderings-

beräkningar av här ifrågavarande slag, som i princip måste baseras på en 

bedömning av produktionsanläggningens avkastning under en lång framtid, inte kan 

göras exakta. Vad gäller Tallåsens Laxodling så kan man se ca 10 år tillbaks i tiden 

och därigenom fås en varaktig vinst som då kan kapitaliseras för all framtid. 

 

Nominell ränta kan sägas vara detsamma som låneräntan, medan realränta är 

skillnaden mellan den nominella räntan och inflation. Enligt vad som är gängse 

praxis används vanligtvis realräntan vid värdering av produktionsanläggningar, med 

tanke på dess relativt långa livslängd. 

 

Den långsiktiga räntenivån kan sättas till 5,5 % och inflation till 1,5 %, realräntan 

blir därmed 4% (realräntan ligger idag på 3 %, räntenivå 4 % och inflation 1 %). 

Enligt ovan blir värdet 5,575 milj. kr (med realräntan 3 % blir värdet 7,36 milj. kr). 

Tallåsens Laxodling nöjer sig dock med att yrka ersättning för totalskada på 

 5 575 000 (femmiljonerfemhundrasjuttiofemtusen) kronor. 
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Vid utrivning av Kvarndammen uppstår det även en förmögenhetsskada på ett antal 

fastigheter, på grund av mistad sjöutsikt, sinande brunnar, badmöjligheter, förlorade 

båtplatser m.m. 

 

Vid kontakt med mäklare i Ljusdal har det framkommit att värdet på de fastigheter 

som ligger närmast Kvarndammen har ett värde på 1,0 - 1,2 miljoner kr, medan 

likvärdiga fastigheter inne i Tallåsen har ett värde på 700 000 - 800 000 kr. Enligt 

den mäklare som har kontaktas så kommer värdeminskningen att uppgå till ca 20 – 

30 %. Mot bakgrund därav kan man i vart fall konstatera att värdeminskningen 

kommer att uppgå till 200 000 kr per berörd fastighet. 

 

Följande fastigheter kommer att orsakas en förmögenhetsskada som kan värderas 

till 200 000 kr. Ljusdals-Ede 2:57, Ljusdals-Ede 2:73, Ljusdals-Ede 2:74, Ljusdals-

Ede 2:75, Ljusdals-Ede 2:82 och Ljusdals-Ede 2:85. 

 

För Ljusdals-Ede 2:57 tillkommer skada för borrande av en ny brunn på 50 000 kr.  

Båtplatser som framgent inte kan användas har värderats till 10 000 kr styck. 

Dessutom tillkommer kostnader för oförutsedda skador avseende sättningar 

orsakade av ändrade grundvattennivåer. 

 

Tillåtlighet enligt 11 kap. 6 § miljöbalken 

Sökanden har i tillåtlighetskalkylen, enligt 11 kap. 6 § miljöbalken, endast tagit upp 

en kostnad för utrivning på 1 miljoner kr. då har Sökande inte medräknat totalskada 

på Tallåsens Laxodling (p.g.a. befarande låga vattennivåer vid odlingen), däri måste 

även inräknas att tre stycken arbetstillfällen försvinner från orten. Det finns inte 

upptagit någon kostnad för värdeminskning på omkringliggande fastigheter. De 

slutliga kostnaderna kommer sannolikt snarare att hamna omkring 10-15 miljoner kr 

än omkring de 1 miljoner kr som Sökanden angivit i tillåtlighetsberäkningarna. Det 

medför att den ansökta vattenverksamheten inte är tillåtlig enligt miljöbalkens 11 

kap. 6 §. 
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Marianne Jonsson och Bo Jonsson, fastighetsägare till Strömsholm 2:6, föreslår 

alternativ 3 med utrivning av båda dammarna och byggnation av en ny reglerbar 

damm i likhet med och i samma läge som Kvarndammen.  

 

Jan-Gustav Nordström och Maria Nordström Ståhl, fastighetsägare till 

Strömsholm 1:6 och Ljusdals-Ede 4:59 genom arvtagare till Sven Nordströms 

dödsbo, upplyser om att det på Strömsholm 1:6 finns en kläckeristuga på ofri grund. 

Stugan har överlåtits av fiskevårdsområdet till Tallåsens Laxodling. Något avtal 

med markägaren finns inte. 

 

Kvarndammen har varit ursprunglig väg till verksamheterna på Kvarnholmen - 

kvarn, tvättstuga m.m. och ansluter till Holmvägen (Tallåsens Vägförening). Vid 

raset 2004 blev följden att den gamla vägen till Kvarnholmen försvann. En 

utrivning gör detta förhållande permanent. De önskar att vägförbindelse till 

Ljusdals- Ede 4:59 säkras genom servitut eller liknande över kommunens fastighet 

Råggärde 1:30 och tycker det vore skäligt att kommunen svarade för vägunderhåll 

fram till deras fastighetsgräns. 

 

Nordströms anser att delar av dammen ska lämnas kvar, den del framför kvarn och 

utskovet bredvid, som skydd för kvarngrunden. Del av damm framför kläckeriet 

lämnas också kvar. En skapad kanal från tröskeln i grunddammsläget till kvarn-

luckorna parallellt med en oreglerad åfåra skulle kanske vid vissa flöden kunna ge 

tillräckligt med vatten att driva en av turbinerna. Om detta är möjligt skulle det ge 

ett helt annat bevarandevärde än en helt torrlagd kvarn. Kvarnbyggnaden med dess 

maskinutrustning är helt intakt och varit funktionsdugligt fram till när dammen 

rasade 2004. Det finns fyra turbiner i kvarnen och en turbin i kvarnens elverk. 

Vattennivån vid intaget till kvarnen har betydelse om det ska kunna gå att köra 

åtminstone en turbin. Det behövs en vattennivå på +127,00, då går det hjälpligt, 

men helst ska vattennivån vara +127,40 eller högre. Kvarnrörelsen är ett kulturarv 

som de haft i släkten i fem generationer, sedan kvarnen byggdes 1886. Om mer av 

kvarndammen tas bort blir vattennivån för låg till kvarnen. Nordströms har framfört 
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att de har blivit lovade av kommunen att få vatten till sin kvarn. Om de inte får 

tillräckligt med vatten för att driva kvarnen känner de sig grundlurade.  

 

Omkring 1968-70 igenfylldes utloppskanalen till numera kommunens kraftverk 

efter det att kraftverket varit nedlagt och turbin och maskineri utrivet. 1994 

återupptog Bengt Ångström driften varvid en ny turbin och ett nytt maskineri 

installerades. En kort utloppskanal grävdes med en pir vid utloppet i ån. Piren har 

en dämmande effekt och orsakar att vatten rinner över till utloppskanalen för 

kvarnen och även igenom kvarngrunden. Därför tycker Jan och Maria att det vore 

önskvärt att piren rivs och eventuell rensning av strandkanten utförs i samband med 

åtgärderna på kvarndammen i syfte att öka avbördningen. 

 

SÖKANDENS GENMÄLE ÖVER INKOMNA SYNPUNKTER 

Fastighetsrättsligt 

Sökanden avser inte att påverka kläckeribyggnaden eller befintliga vatten- och 

avloppsledningar. 

 

För det fall vägförbindelse över dammen försvinner så medger Sökanden att 

tillskapa ett servitut för vägförbindelse över kommunens fastighet Råggärde 1:30 

till förmån för Ljusdals-Ede 4:49. 

 

Kvarndammen 

Vissa delar av dammen kan Sökanden tänka sig att bibehålla, under förutsättning att 

fria fiskvägar fortfarande kan tillskapas samt att underhållskostnaderna inte blir 

oskäligt höga. 

 

Sökanden har inte för avsikt att ta bort den pir som omnämns utan bedömer 

avbördningen som tillräcklig efter de åtgärder som nu ansökts. Sökanden är 

medveten om att de ansökta åtgärderna periodvis kan medföra ökad vattenhastighet 

vid kvarngrunden och kommer, om behov visar sig, att skydda denna. 

 

Sökanden ska se över möjligheterna att leda drivvatten till kvarnen. 
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Tröskeldammar 

Att anlägga trösklar är både dyrt och kommer att kräva underhåll och bedöms inte 

vara motiverat att anlägga. 

 

Säkerheten i bedömningarna 

Med de ekolodningar och med stöd i modelleringar som skett bedöms säkerheten 

som tillräcklig. 

 

Strandzonen 

Stabilisering av strandzonen beror i hög grad hur nivåvariationerna kommer att 

vara. Med en varierande vattennivå och flacka stränder kommer det snarare att 

finnas en strandzon än en strandlinje. Vad gäller tidsaspekten hänger den i hög grad 

samman med jordart och vattenhastighet. I den dämda delen bedöms vattenhastig-

heten inte bli hög. I och med en sänkning av vattennivån i ån kommer en ny 

strandzon att skapas. Vegetation inom denna strandzon kommer med tiden att 

återetableras. Tiden för denna succession och storleken av den mark som inte längre 

är under vatten är beroende av bl.a. variationerna i vattennivån. En detaljerad 

bedömning av detta förlopp har inte bedömts vara motiverad utifrån de naturvärden 

som idag är identifierade längs med den berörda delen av ån. 

 

Det är osannolikt mot bakgrunden av att olika etableringar funnits vid Kvarn-

dammen under lång tid att vattennivåerna skulle varit relativt konstanta. Troligare är 

att variationer har skett sedan lång tid. 

 

Huvudfix och höjdsystem 

Höjdsystemen i området är RH70 respektive RBH70. Sökanden föreslår som 

fixpunt den i bron befintliga dubben angiven i höjdsystem RH70. Denna kan 

transporteras från någon av de punkter norr om sjön Växnan där systemen RBH70 

och RH70 har samma värden. 

 

Ersättningsfrågor m.m. 

Ersättning för skada till Tallåsens Laxodling bör sättas på en treårig prövotid. En 

etappvis utrivning av den temporära dammen ger plats både för skadeförebyggande 

21



   

ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DELDOM 
2015-02-03  

M 1665-11 

Mark- och miljödomstolen  

 

 

åtgärder och för att vid behov sälja av fisk från fiskodlingen vid en eventuell 

totalskada.  

 

Sökanden erbjuder 20 000 kr till Ljusdals fiskevårdsområdesförening som 

kompensation för den skada som föreningen åsamkats i samband med grävningar i 

Sillerboån. 

 

DOMSKÄL 

Mark- och miljödomstolen har avgjort målet efter huvudförhandling och syn. 

 

Domstolen finner att miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven i 6 kap. miljö-

balken och att hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken är uppfyllda. Sökanden har, 

genom eget fastighetsinnehav och avtal med fastighetsägare till berörda vatten-

områden, den rådighet över berört vattenområde som krävs enligt 2 kap. 1 § lagen 

med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. Något processhinder föreligger 

således inte. 

 

I enlighet med 11 kap. 19 § miljöbalken har mark- och miljödomstolen att bevilja 

tillstånd till utrivning av vattenanläggningarna, både den provisoriska dammen och 

Kvarndammen, den senare som enligt uppgift funnits sedan 1700-talet. 

 

Utrivningen av den provisoriska dammen bör ske etappvis under kontinuerlig 

dokumentation av vattenståndet uppströms vägbron. 

 

Enligt Sökanden kommer vattennivån vid fiskodlingen efter utrivning bli ca 0,6 – 

0,7 m lägre jämfört med nuvarande vattennivåer vid vattenföringar mellan minimi-

vattenföring (1 m
3
/s) och medelhögvattenföring (41 m

3
/s). Detta, i kombination med 

en av Sökanden redovisad hydraulisk modell över aktuell del av Sillerboån, visar att 

vattendjupet vid fiskodlingen, efter utrivning, kommer att bli ca 6 m i samband med 

minimivattenföring. Tallåsens Laxodling har angett att kassarna i fiskodlingen är ca 

4 m djupa, d.v.s. risken för att kassarna ska bottna vid utrivning av dammarna är 

liten vilket även framgår av yttrandena från Tallåsens Laxodling. Bolaget har 
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framfört att det huvudsakliga problemet vid de lägre vattenstånden som framgent 

kommer att uppstå efter en utrivning är att den för odlingen mycket viktiga bakedan 

kommer att försvinna efter utrivningen, med totalskada på fiskodlingen som följd. 

Mark- och miljödomstolen utesluter dock inte möjligheterna att utföra skade-

lindrande/skadeeliminerande åtgärder, t.ex. strömbildare i syfte att syresätta vattnet, 

och därigenom förhindra en totalskada på fiskodlingen. Mot bakgrund av ovan-

stående anser mark- och miljödomstolen att frågan om ersättning till Tallåsens 

Laxodling bör uppskjutas enligt 22 kap. 27 § miljöbalken. Sökanden har föreslagit 

en prövotid på tre år vilket även domstolen finner vara lämpligt. Tiden bör räknas 

från arbetstidens utgång. Under prövotiden åligger det Sökanden att samråda med 

Tallåsens Laxodling i syfte att begränsa skadorna på fiskodlingen och utföra en 

tillförlitlig skadedokumentation. 

 

Utöver eventuell skada på fiskodlingen förutser mark- och miljödomstolen inga 

direkta skador på motstående intressen av planerad utrivning. Om skador ändå 

uppstår får de prövas i den ordning som gäller för anmälan av oförutsedda skador. 

 

Mark- och miljödomstolen delar Länsmuseets bedömning att delar av 

Kvarndammen ska lämnas kvar så att det fortfarande är möjligt att förstå 

kopplingen mellan dammen och utnyttjande av vattenkraft och vilken betydelse 

dammen/vattenkraften har haft för kringliggande industribyggnader, särskilt med 

beaktandet av att Kvarndammen anlades redan någon gång under 1700-talet. 

 

De villkor som föreslagits av Sökanden framstår som lämpliga och bör därför 

fastställas. 

 

Kvarnen har inte varit i drift sedan 2004 då Kvarndammen rasade. Ägarna till 

kvarnen anser att det ska ställas villkor så att vatten till kvarnen säkras även efter 

utrivningen. Mark- och miljödomstolen bedömer att den frågan ska lösas utanför 

ramen för detta mål. 
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Arbetstid och tid för anmälan av oförutsedd skada bör fastställas i enlighet med 

Sökandens förslag. 

 

Med tanke på den relativt långa arbetstiden (5 år), sett till arbetenas omfattning, 

lämnar mark- och miljödomstolen Sökandens yrkande om verkställighets-

förordnande utan bifall. 

 

Mark- och miljödomstolen finner inte skäl till ändring av sitt tidigare beslut den 

16 augusti 2011 om prövningsavgiften. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (DV425) 

Överklagande senast den 24 februari 2015. Prövningstillstånd krävs.  

 

 

På mark- och miljödomstolens vägnar  

 

 

Lars Nyberg 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Lars Nyberg, ordförande,  

och tekniska rådet Lars Edlund samt de särskilda ledamöterna Adam Gönczi  

och Uno Norberg. 
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ANVISNING FÖR HUR MAN ÖVERKLAGAR  

– DOM I MÅL DÄR MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN ÄR FÖRSTA INSTANS 

Den som vill överklaga mark- och miljödomsto-
lens dom ska göra detta skriftligen. Skrivelsen 
ska skickas eller lämnas till mark- och miljö-
domstolen. Överklagandet prövas av Mark- och 
miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.  

Överklagandet ska ha kommit in till mark- och 
miljödomstolen inom tre veckor från domens 
datum. Sista dagen för överklagande finns angi-
ven på sista sidan i domen. 

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får 
också motparten överklaga domen (s.k. anslut-
ningsöverklagande) även om den vanliga tiden 
för överklagande har gått ut. Överklagandet ska 
också i detta fall skickas eller lämnas till mark- 
och miljödomstolen och det måste ha kommit in 
till mark- och miljödomstolen inom en vecka 
från den i domen angivna sista dagen för överkla-
gande. Om det första överklagandet återkallas el-
ler förfaller kan inte heller anslutningsöverklagan-
det prövas.  

För att ett överklagande ska kunna tas upp krävs 
att Mark- och miljööverdomstolen lämnar pröv-
ningstillstånd. Det görs om: 

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det 
slut som mark- och miljödomstolen har kommit 
till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att 
bedöma riktigheten av det slut som mark- och 
miljödomstolen har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att 
överklagandet prövas av högre rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överkla-
gandet. 

Om prövningstillstånd inte meddelas står mark- 
och miljödomstolens avgörande fast. Det är där-
för viktigt att det klart och tydligt framgår av 
överklagandet till Mark- och miljööverdomstolen 
varför klaganden anser att prövningstillstånd bör 
meddelas.  

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
uppgifter om: 

1. den dom som överklagas med angivande av mark- 
och miljödomstolens namn samt datum för do-
men och målnummer, 

2. den ändring av mark- och miljödomstolens dom 
som klaganden vill få till stånd,  

3. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket 
avseende mark- och miljödomstolens domskäl en-
ligt klagandens mening är oriktiga,  

4. de omständigheter som åberopas till stöd för att 
prövningstillstånd ska meddelas, samt  

5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas 
med varje bevis. 

Har en omständighet eller ett bevis som åberopas 
i Mark- och miljööverdomstolen inte lagts fram 
tidigare, ska klaganden förklara anledningen till 
omständigheten eller beviset inte åberopats i 
mark- och miljödomstolen. Skriftliga bevis som 
inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med 
överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett 
förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska 
han eller hon ange det och skälen till detta. Kla-
ganden ska också ange om han eller hon vill att 
motparten ska infinna sig personligen vid huvud-
förhandling i Mark- och miljööverdomstolen. 

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden 
eller hans/hennes ombud.  

Om ni tidigare informerats om att förenklad 
delgivning kan komma att användas med er i 
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också 
komma att användas med er i högre instanser om 
någon överklagar avgörandet dit. 

Ytterligare upplysningar lämnas av mark- och mil-
jödomstolen. Adress och telefonnummer finns på 
första sidan av domen. 

Bilaga 1


