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SAKEN
Ansökan om tillstånd till utrivning av vattenanläggningar i Gnarpsån och 
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N6880796 / E 621843 
N6879473 / E 622794 
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Avrinningsområde 43 (Gnarpsån)

DOMSLUT
Mark- och miljödomstolen lämnar Nordanstigs kommun tillstånd att

1. vid Gällsta kraftverk riva ut befintlig kraftverksdamm med tillhörande 
intagsränna och återskapa den fysiska miljön,

2. vid Milsbro kraftverk riva ut befintlig kraftverksdamm med tillhörande intags
ränna och trätub samt återskapa den fysiska miljön och restaurera torrfåran,

3. i utloppet ur Lunnsj ön anlägga en ny utloppsfåra vid befintlig regleringsdamm 
samt avveckla befintlig avbördningsanordning, samt att

4. återinleda den nedre delen av Lunnsjöbäcken till ursprunglig fåra.

Dok.Id 299245
Postadress
Box 708
831 28 Östersund

Besöksadress 
Storgatan 6

Telefon
063-15 06 00

Telefax
063-15 06 90

Expeditionstid
måndag - fredag

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

08:00-16:00

¬



Sid 2
ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM M 309-18
Mark- och milj ödomstolen 2019-01-17

Villkor för tillståndet
1. Om inte framgår av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i huvudsak i 

enlighet med vad sökanden har angett i ansökningshandlingarna och i övrigt 
uppgivit eller åtagit sig i ärendet.

2. Skulle den ansökta utrivningen medföra negativ påverkan på någon av de 
omkringliggande brunnarna för enskild vattenförsörjning ska kommunen 
snarast tillgodose en likvärdig vattenförsörjning till berörd fastighet samt 
bekosta en långsiktig vattenförsörjning till fastigheten. Villkoret behöver endast 
uppfyllas då den påverkade brunnen dels uppförts, dels brukats, i enlighet med 
vid varje tidpunkt gällande lagstiftning.

3. Sättningsdubb ska installeras på lämplig byggnad på fastigheterna Husta 7:2 
och Husta 2:12 samt på brofundament för Gäll stabron och Milsbron.

4. Innan utrivning påbörjas ska en enklare antikvarisk dokumentation ske av 
anläggningsdelarna för Gällsta och Milsbro kraftverk.

5. För att det historiska sammanhanget ska vara läsbart i landskapet ska båda 
landfästena sparas för Gällsta kraftverksdamm. För Gällsta kraftverk ska även 
ca 20 meter av intagskanalen lämnas intakt. För Milsbro kraftverksdamm ska 
södra delen av dammen fram till och med mittstödet sparas. Förändringar i 
utrivningens omfattning kan medges efter samråd med och godkännande av 
tillsynsmyndigheten om det skulle visa sig tekniskt svårt eller medföra 
betydande risker att spara dessa anläggningsdelar.

6. De lämningar av kulturhistoriskt värde som finns i anslutning till arbets
områdena får inte skadas i samband med arbetena.

7. Vid behov ska återställning med avseende på sedimentpåverkan genomföras i 
samråd med tillsynsmyndigheten.

8. Arbete i vatten som medför spridning av grumling får endast utföras under 
perioden 1 juni - 30 september och så långt möjligt vid låg vattenföring.

9. Allt arbete i vatten ska utföras med stor aktsamhet för att minimera grumling 
och för att minska risken för att olja och andra miljöskadliga föroreningar når 
vattnet. Saneringsutrustning för hantering av oljespill ska finnas nära tillhands.

10. Maskiner som används i vattnet ska i görligaste mån ha vegetabilisk olja i 
hy draul systemet.
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11. De delar av maskinerna som når vattnet ska vara desinficerade eller ha uppnått 
fullständig torrhet om de flyttats från annan sjö eller vattendrag.

12. Innan arbetena påbörjas ska sökanden ha tagit fram ett kontrollprogram för 
uppföljning av påverkan på byggnationer och grundvattennivån samt miljön till 
följd av arbetena, inklusive kontroll av påverkan på grundvattennivåema i 
anslutning till de större vattentäkterna i Sörljärden (allmän respektive enskild). 
Kontrollprogrammet ska utformas i samråd med tillsynsmyndigheten.

Övriga frågor
1. Mark- och miljödomstolen finner att miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller 

kraven i 6 kap. miljöbalken.

2. Alla nuvarande tillstånd till vattenverksamhet knutna till vattenanläggningama 
vid Lunnsjöns regleringsdamm, Milsbro kraftverk och Gällsta kraftverk, 
lämnade i dom den 8 november 1927 i Mellanbygdens vattendomstol i mål 
A4/1927, respektive i dom den 12 maj 1947 i Norrbygdens vattendomstol i mål 
AD 54/1945, återkallas efter det att utrivningarna utförts.

3. Arbetena ska vara utförda inom fem år från det att domen vunnit laga kraft.

4. Anspråk på grund av oförutsedd skada får framställas inom tio år efter 
arbetstidens utgång.

5. Nordanstigs kommun ska betala ersättning för rättegångskostnader till 
Länsstyrelsen i Gävleborgs län med 19 200 kronor, Nordanstigs Vatten AB 
med 6 000 kronor och Olerstäktens samfällighetsförening med 3 600 kronor. På 
beloppen utgår ränta enligt 6 § räntelagen från denna dag tills betalning sker.

6. Mark- och miljödomstolen fastställer prövningsavgiften till samma belopp som 
tidigare bestämts, 15 000 kr.
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ANSÖKAN
Yrkanden
Sökanden yrkar att mark- och miljödomstolen medger tillstånd att

1. i utloppet ur Lunnsjön anlägga en ny utloppsfåra vid befintlig regleringsdamm 

samt avveckla befintlig avbördningsanordning,

2. vid Gällsta kraftverk riva ut befintlig kraftverksdamm med tillhörande 

intagsränna och återskapa den fysiska miljön,

3. vid Milsbro kraftverk riva ut befintlig kraftverksdamm med tillhörande intags

ränna och trätub samt återskapa den fysiska miljön och restaurera torrfåran, samt

4. återinleda de nedre delarna av Lunnsjöbäcken till ursprunglig fåra.

Sökanden yrkar vidare

• att alla nuvarande tillstånd till vattenverksamhet samt andra rättigheter knutna till 

de aktuella anläggningarna, undantaget regleringsdammen vid Grännsjöns 

utlopp, skall upphöra att gälla sedan utrivningama utförts,

• att miljökonsekvensbeskrivningen godkänns,

• att arbetstiden bestäms till fem år samt

• att tiden för oförutsedd skada fastställs till fem år efter arbetstidens utgång.

Orientering
Den 20 km långa Gnarpsån bildas då vattendragen Annån och Baståsån 

sammanrinner strax nedanför Grängsjösjön och mynnar i Bottenhavet vid 

Sörljärden. Sedan tidigt 1900-tal har vattendraget utnyttjats för elproduktion. Fem 

respektive drygt sex km uppströms mynningen i havet ligger Milsbro respektive 

Gällsta kraftstation och Lunnsjön används som regleringsmagasin till Milsbro 

kraftstation.

De till kraftstationerna hörande dammarna skapar idag definitiva vandringshinder 

för fisk och annan vattenfauna. Tillsammans med regleringen av vattenföringen i 

Lunnsjöbäcken så påverkas naturvärdena i Gnarpsåns vattensystem påtagligt.
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Nordanstigs kommun har länge haft intentionen att förbättra den akvatiska miljön i 

vattendraget och vill med denna ansökan avveckla elkraftproduktionen och åtgärda 
de problem den medför till förmån för naturmiljön.

Inverkan på motstående intressen 

Bebyggelse

Utmed Lunnsjön finns två mindre fritidshus, varav det ena är beläget på ön 

Björkholmen. Dessa påverkas inte av åtgärden. Utmed Gnarpsån uppströms 

Milsbrodammen finns en del byggnader för permanentboende och enstaka 

fritidshus. Vid Husta ligger Gällsta ishall i nära anslutning till vattendraget.

Sänkningen av vattenytan i ån kan innebära att släntstabiliteten försämras vilket kan 

påverka vissa byggnader och för områden med mer sättningsbenägna jordarter som 

silt och lera kan grundvattenavsänkningen innebära en risk för sättningar. Därför 

kommer fastigheter i påverkansområdet att besiktas och förses med sättningsdubb 

innan arbetet påbörjas och eventuella markrörelser och skador följas upp och 

åtgärdas vid behov.

Väg 787 korsar Gnarpsån med bro på två ställen inom det berörda området, 500 m 

uppströms Milsbrodammen respektive 2,5 km uppströms Gällstadammen. 40 m 

uppströms Gällstadammen korsar en privatägd bro vattendraget och 1,3 km 

uppströms Gällstadammen korsar den privatägda Hustabron ån. Brofundamenten 

kommer att besiktas av fackman och erforderligt erosionsskydd eller motsvarande 

kommer att uppföras om det bedöms nödvändigt.

Vattentäkter

Inga vattentäkter berörs av åtgärderna i Lunnsjön och Lunnsjöbäcken. Ett flertal 

enskilda vattentäkter i form av grävda brunnar har identifierats utmed påverkans

området längs Gnarpsån. De enskilda vattentäkter där det föreligger stor risk för 

påverkan kommer att åtgärdas i samråd med respektive fastighetsägare.
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Det finns inga vattenskyddsområden inom påverkansområdena för damm

rivningarna, däremot angränsar det planerade vattenskyddsområdet för Sörljärdens 

vattentäkt till Milsbrodammen. Detta bedöms dock inte påverkas av den planerade 

dammutrivningen då vattentäktens tillrinningsområde och tertiära skyddszon ligger 

nedströms den uppdämda delen vid Milsbrodammen.

Jordvärme och energibrunnar

Jordvärmeanläggning finns till fastigheterna Husta 1:15, Gällsta 3:12 samt Gällsta 

27:1 och en energibrunn finns på fastighet Gällsta 11:4. Dessa bedöms inte 

påverkas alls eller endast påverkas marginellt.

VA-ledningar

Inga kommunala VA-ledningar berörs av de aktuella åtgärderna.

El- och teleledningar

El- och teleledningar förekommer inom arbetsområdena. Kabelutsättning kommer 

att begäras inför arbetet så att skador på dessa undviks.

Markanvändning

Sökanden bedömer inte att arbetet kommer att påverka markanvändningen negativt 

i området.

Friluftsliv

En mindre stig längs Lunnsjöns norra strand, som bland annat passerar över 

regleringsdammen och leder till fornborgen på Vettberget, är ett populärt 

strövområde för närboende. I den nordvästra delen av sjön nyttjas en tillgänglig del 

av stranden som båtupptagningsplats för båtar i storleken 3-4 m. Friluftslivet kring 

sjön förväntas gynnas av en högre lägstanivå i sjön och naturliga vattenstånds- 

fluktuationer.

Det finns idag möjlighet att korsa vattendraget på den gångbro som finns på 

befintlig kraftverksdamm i Milsbro. Möjlighet till detta försvinner i och med att

Sid 8
ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM M 309-18
Mark- och milj ödomstolen 2019-01-17

¬



dammen rivs. Rekreation och friluftsliv i form av strömvattenfiske på harr och öring 

förekommer längs ån. Detta bedöms stärkas medan områdena med lugnvatten- 
karaktär i ån kommer att minska, varför livsområden för gädda, abborre, cyprinider 

etc. krymper och fritidsfisket efter dessa arter därmed försämras lokalt.

Genom att vattendragens naturliga förhållanden återskapas bedöms områdets 

rekreationsvärde och attraktionskraft som helhet öka.

Fiske

Åtgärden bedöms ha en mycket positiv inverkan på strömlevande och vandrande 

fiskbestånd och därmed fisket både i Gnarpsån och efter kusten, då vandringshinder 

avlägsnas och strömvattenbiotoper restaureras.

Kulturmiljö

Översiktsplanen pekar ut Gnarpsåns dalgång mellan Gränsfors och Milsbron som 

ett jordbrukskulturlandskap av intresse för kulturmiljövården. Landskapsbilden 

bedöms ovanligt tilltalande i den tydligt avgränsande dalgången med hävdad och 

småbruten jordbruksmark. Åtgärderna bedöms inte påverka detta.

Ett flertal kulturlämningar finns dokumenterade i anslutning till dammarna, 

arbetena kommer därför att ske i samråd med länsstyrelsens kulturmiljöenhet.

Avsikten är att åtgärderna skall innebära så lite störning som möjligt för de 

kulturhistoriska värdena på platsen.

Elproduktion

Vid utrivningen av Gällsta och Milsbro kraftstationer förloras en genomsnittlig 

elproduktion på 1,3 GWh/år. Åtgärden följer riktlinjerna i Havs- och 

vattenmyndighetens rapport 2014:14, där Energimyndigheten samt Havs- och 

vattenmyndigheten har tagit fram en övergripande nationell strategi som underlag 

för att prioritera mellan energi- och miljöintresset.
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Rådighet över vatten

Nordanstigs kommun äger anläggningarna, vilka köptes in för att avvecklas till 
förmån för naturmiljön. Enligt 2 kap. 5 § Lag (1998:812) med särskilda 

bestämmelser om vattenverksamhet har kommuner rådighet att bedriva sådan 

vattenverksamhet som är önskvärd från allmän miljö- eller hälsosynpunkt eller som 

främjar fisket. Denna ansökan har ett sådant ändamål.

Höj dsystem
Höj dsystem: Lokala höj dsystem.

Hydrologiska förhållanden
Vid Gnarpsåns mynning i Bottenhavet med ett avrinningsområde på 228,8 km2.

HHQ MHQ MQ Q50% Q75% MLQ LLQ
45 18 2,2 1,0 0,55 0,35 0,1

Vid Lunnsjöbäckens utlopp ur Lunnsjön med ett avrinningsområde på 7,6 km2.

HHQ MHQ MQ Q50% Q75% MLQ LLQ
0,76 0,33 0,08 — — 0,01 —

Tidigare tillstånd
A41927 VD. Dom 1927-11-08

A. Reglering av Lugnsjön.

Dämningsgräns +97,74 m. Sänkningsgräns + 95,24 m. Fixpunkt +98,00 m. 
Kopparplatta i sten 34 m höger om dammen. Tillstånd att ändra Lugnsjöbäckens 
utlopp så att det hamnade uppströms kraftverksdammen i Milsbro. 70 m lång 
jorddamm med ett 4 m brett skibord med höjden +97,64 m. Jorddammens krön ska 
vara +98,5 m och genom dammen går en avstängningsbar jämtub med diametern 
0,56 m. Ålyngelledare med drivvatten månaderna juni t.o.m. september.

B. Milsbro kraftverk.

Godkännande av anläggningen, som byggdes 1915 och där dammen höjdes 1924. 
Vid syn hade dammen följande mått från vänster. 45 m dammarm i sten, tubintag 
med 2 luckor å 1,17 m med tröskelhöjd +93,14 m, pelare av sten b=2,05, 1=5,90 m, 
flodutskov b=l 1 m järnlucka tröskelhöjd +93,31 m, pelare av sten b=2,05, 1=5,90, 
utskov med 4 luckor å 1 m tröskelhöjd +94,45 m, pelare av sten b=l,24, 1=3,80 m,
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utskov med 4 luckor å 1 m tröskelhöjd +94,45 m samt landfäste b=3 m. Trätub 280 
m lång med diametern 1,1m. Utloppskanal ca 100 m. Tvillingturbin å 150 hk. 
Tillåtna ändringar enligt dom: Fingaller med 2 cm spaltvidd framför intaget till 
tuben. Tröskelhöjder: +94.30 m i tubintaget, +94,50 m i flodutskovet samt +95,50 
m i de mindre utskoven. Dammkrön+97,50 m. Dämningsgräns +97 m. Tydligt 
vattenmärke med den nivån sätts ut på vänstra dammarmen. Strömfall sfastighet; 
Milsbro mjölkvarn 1:1. Lokalt höj dsystem. Fixpunkt är en kopparplatta med ring 
inhuggen i sten belägen 5 m nedströms dammläget på höger strand. Höjd +95 m. 
Ålyngelledare med driwatten månaderna juni t.o.m. september. Skyldighet att till 
fastigheten Gnarps masugn nr 1 vid kraftverkets transformator, leverera högst 24 
kWh/d.

St. I). 2/1945. AD 54/45. Gällsta kraftverk. Dom 1947-05-12

Dämningsgräns +35,30 m. Lokalt höjdsystem. Fix +36,41 m. Dubb i betong till 
vänster och uppströms intagsluckan. Fallhöjd 8,45 m. Anläggning i sten och betong 
från höger: Bottenutskov 2 m fri bredd och 0,77 m fri höjd. Tröskel +32,81 m. 
Sektorsutskov fri bredd 9,95 m. Tröskel +33,83 m. Sektorlucka. Kanalintag fri 
bredd 3 m. Tröskel +33,91 m. Tilloppskanal 185 m lång i jord. Avloppskanal 25 m 
lång. Stenklädda slänter. Maskinstation. Dubbel Francisturbin 152 hk. Tre vatten- 
ståndsskalor. Ingen uppgift i dagboksbladet om att strömfall sfastighet bildats. 
Ålyngelledare med driwatten månaderna juni t.o.m. september.

Teknisk beskrivning
Vid Gällsta rivs den 5 m höga blockdammen, som styr in vattnet till kraftstationen, 

bort ned till befintlig botten, vilket medför att vattnet fortsättningsvis kommer att 

rinna i nuvarande torrfåra som tillika utgör den ursprungliga åfåran. Torrfåran är 

relativt orörd och endast mindre restaureringsinsatser i form av återutplacering av 

enstaka stenar och block anses nödvändigt.

Befintlig kraftverkskanal återställs genom att uppvallat material återfylls i kanalen 

och planeras ut för att harmoniera med befintlig åslänt. Underjordisk kulvert 

pluggas. Den stensatta dammen plockas ned sten för sten och de gjutna delarna av 

dammen knackas sönder och avlägsnas med maskin.

Vid Milsbro rivs den 7 m höga blockdammen, som styr in vattnet till kraftstationen, 

bort ned till befintlig botten, vilket medför att vattnet fortsättningsvis kommer att 

rinna i nuvarande torrfåra som tillika utgör den ursprungliga åfåran. Den stensatta
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dammen plockas ned sten för sten och det delvis gjutna skibordet nedanför dammen 

knackas sönder och avlägsnas med maskin. Befintlig trätub med tillhörande mark

stöd som leder vattnet till kraftstationen avlägsnas då det är förenat med risker, 

underhållsskyldighet och kostnader att bibehålla dessa. Området återställs och 

planeras ut vid läget för trätuben.

Nuvarande torrfåra har rensats i omgångar under årens lopp och kommer att 

restaureras genom återfyllnad av tidigare bortrensat oorganiskt material.

Dammen vid Lunnsjöns utlopp regleras med en ventil placerad i ett genomgående 

rör. Detta rör kommer närmast dammen att grävas upp och pluggas så att inget 

vatten fortsättningsvis kan rinna genom dammen. I övrigt lämnas dammen kvar och 

en ny utloppsfåra grävs runt dammkroppens västra sida på fastighet Gällsta 8:9.

För att inte sänka av Lunnsjön och för att fördela ut fallhöjden, anläggs den nya 

utloppsfåran med en längd av ca 100 m och en genomsnittlig lutning av 2-3 % 

vilket medför att den blir väl passerbar för fisk. I den anlagda fåran placeras 

natursten i olika fraktioner ut för att ge ett naturligt intryck. Överskottsmaterial från 

den nya utloppsfåran placeras ut i närområdet.

För att underlätta båttrafik och övrigt friluftsliv samt för bad och bryggor i sjön, 

anläggs den nya bäckfåran med en krönhöj d/bottennivå av +97,14 m (lokalt 

höj dsystem) och bäckfårans bestämmande sektion anpassas för att inte överskrida 

nuvarande övre dämningsgräns +97,74 m.

För att använda vattnet i Lunnsjöbäcken till kraftproduktion, har den nedre delen av 

vattendraget grävts om och mynnar idag direkt ovan Milsbrodammen. För att 

bibehålla konnektiviteten med Gnarpsån när dammen rivs och för att återställa de 

naturliga förutsättningarna i bäcken, återinleds Lunnsjöbäcken till ursprunglig fåra 

på fastighet Gällsta 18:1. Åtgärden genomförs med grävmaskin genom att intaget 

till ursprungsfåran öppnas upp och den översta delen av den omgrävda sträckan 

proppas med tidigare upplagda massor.
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Skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått
Sökanden avser att ställa krav på att arbetet sker med miljögodkända och för arbetet 

lämpliga maskiner samt utbildad personal.

Arbetena ska så långt möjligt ske under perioder med låg vattenföring. Om möjligt 

kommer delar av grävningsarbetena i torrfåran vid Milsbro kraftverk att ske när 

kraftverket är i drift, vilket möjliggör arbeten i torrhet.

Maskiner och annat skall vara desinficerade före användning i vatten, för att 

förhindra spridning av vattenburna sjukdomar såsom exempelvis kräftpest.

Störande verksamhet undviks utanför normal arbetstid vardagar.

Vattenhushållning
Möjligheten att reglera och magasinera vatten i Lunnsjön kommer att försvinna i 

och med åtgärden. Detta medför framtida naturlig avrinning från sjön och längden 

samt höjden på intaget till den nya utloppsfåran anpassas till de hydrologiska 

förhållandena på platsen.

Kraftstationerna Gällsta och Milsbro är s.k. strömkraftverk som inte kan reglera 

eller magasinera vatten utan drivs av den aktuella tillrinningen. Sökanden anser 

därför inte att åtgärden påverkar vattenhushållningen vid de aktuella 

anläggningarna.

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler och tillåtlighet
Enligt 11 kap. 19 § MB ska tillstånd alltid lämnas till utrivning av vattenanläggning 

i ytvatten. Projektet bedöms uppfylla miljöbalkens mål och tillämpningsområde.

Sökanden anser därmed att projektet även ur den aspekten är tillåtligt. De allmänna 

hänsynsreglema i miljöbalken kommenteras enligt nedan.

Bevisbörderegeltt: Av den miljökonsekvensbeskrivning som upprättats framgår 

vilken miljöpåverkan verksamheten kommer att få och hur sökanden avser att ta 

hänsyn till detta.

Sid 13
ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM M 309-18
Mark- och milj ödomstolen 2019-01-17

¬



Kunskapskravet: I samband med upprättandet av denna ansökan och MKB:n har 

sökanden inhämtat den kunskap och information som är nödvändig för planering, 

genomförande och uppföljning av projektet. Sökanden kommer att förvissa sig om 

att de entreprenörer som kommer att anlitas för att genomföra de planerade 

åtgärderna har tillräcklig kunskap.

Försiktighetsprincipen: Sökanden har för avsikt att ställa höga miljökrav på fordon 

och maskiner. Miljögodkända hydrauloljor skall användas och saneringsutrustning 

kommer att finnas i fordonen.

Lokaliseringsprincipen: Det finns inga aktuella alternativa lokaliseringar, eftersom 

ansökan avser utrivning av befintliga anläggningar samt biotopvårdande åtgärder i 

anslutning till dessa anläggningar.

Hushållnings- och kretsloppsprinciperna: Arbetena kommer att utföras på sådant 

sätt att material i största möjliga omfattning återanvänds på platsen. Rivningen av 

dammbyggnaderna och intagstuberna vid Gällsta och Milsbro ger restprodukter som 

i huvudsak återvinns eller återanvänds. Projektet syftar till att återskapa en miljö 

som främjar den biologiska mångfalden och är ett led i uppfyllandet av miljö

kvalitetsmålen och då främst Levande sjöar och vattendrag och Ett rikt växt- och 

djurliv.

Produktvalsprincipen: Under byggtiden kommer maskinarbeten och transporter att 

medföra energiförbrukning i form av drivmedel till fordon. I denna del hänvisas till 

bifogad MKB. De kemiska produkter som kommer att användas tillhör de fordon 

som används under byggfasen. I mån av möjlighet kommer sådana produkter att 

användas, som innebär mindre risk för människors hälsa och för miljön. Gräv

maskiner och annan utrustning kommer om möjligt att ha miljövänlig olja i 

hydraulsystemet.

Skadeansvarsprincipen: Sökanden föreslår att tiden för att framställa anspråk på 

ersättning för oförutsedd skada enligt 24 kap. 13 § miljöbalken fastställs till fem år.
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Kvaliteten på vattenmiljön

Gnarpsån, sträckorna uppströms och nedströms Gällsta kraftverk 
Den 10 km långa sträckan uppströms Gällsta kraftverk har 2017 angetts ha dålig 

ekologisk status, bland annat på grund av att kraftverken medför definitiva 

vandringshinder. Bland åtgärderna för att uppnå god ekologisk status ingår fiskväg 

eller utrivning av vandringshinder. Torrsträckan nedströms kraftverksdammen, ca 

290 m, angavs 2017 ha måttlig ekologisk status. Förutom bristen på vatten erfordras 

biotopvårdande åtgärder på sträckan. För uppströmsområdet är det fastställda 

kvalitetskravet god ekologisk status 2021 och för nedströmssträckan 2027. Berörda 

vattenförekomster är SE688215-157584 Gnarpsån, sträckan uppströms Gällsta 

kraftverk, respektive SE688153-157978 Gnarpsån, sträckan nedströms Gällsta 

kraftverk.

Den sökta utrivningen av kraftverket kommer att medverka till att det uppsatta 

målet om god ekologisk status ska kunna nås för berörda delar av Gnarpsån.

Gnarpsån, sträckorna uppströms och nedströms Milsbro kraftverk 

Såväl det 1 km långa dämningsområdet uppströms kraftverket som torrfåran 

nedströms har 2017 angetts ha måttlig ekologisk status. En av orsakerna är att 

kraftverksdammen utgör ett definitivt vandringshinder. För torrfåran gäller att det 

fastställda kvalitetskravet god ekologisk status ska vara uppnått 2021. För 

dämningsområdet ska kravet vara uppfyllt 2027. Berörda vattenförekomster är 

SE688126-158037 Gnarpsån, sträckan uppströms Milsbro kraftverk, respektive 

SE688112-158103 Gnarpsån, sträckan nedströms Milsbro kraftverk.

Den sökta utrivningen av kraftverket kommer att medverka till att det uppsatta 

målet om god ekologisk status nås för berörda delar av Gnarpsån.

Lunnsjön

Sjön angavs 2017 ha måttlig ekologisk status med kravet om god ekologisk status 

2021. Berörd vattenförekomst är SE 688028-158069 Lunnsjön. Den sökta åtgärden 

kommer att medverka till att det uppsatta målet om god ekologisk status nås.
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Lunnsjöbäckett

Den 1 km långa Lunnsjöbäcken har 2017 angetts ha måttlig ekologisk status med 

kravet om god ekologisk status 2021. Orsakerna kan härledas till vandringshinder, 

flödesreglering och rensningar. Berörd vattenförekomst är SE 6880652-158097 

Lunnsjöbäcken.

Den sökta åtgärden kommer medverka till att det uppsatta målet om god ekologisk 

status nås.

Ingen av de ovan nämnda ytvattenförekomsterna uppnår god kemisk ytvattenstatus 

med tanke på halt av kvicksilver och polybromerade difenyletrar.

Ekonomisk kalkyl
Kostnaden för utrivning av befintliga dammar och restaurering av strömvatten- 

biotoper beräknas till ca 2 000 000 kr. Även om det är svårt att beräkna den 

samhällsekonomiska nyttan av åtgärderna, anser sökanden att fördelarna från 

allmän synpunkt överstiger kostnaderna och att åtgärderna därmed är tillåtliga även 

enligt 11 kap. 6 § MB.

Tidplan
Arbetena i vatten är planerade att utföras mellan 1 juni-30 september under 2018 

alternativt samma tidsperiod under 2019. Sammanlagd arbetstid är beräknad till ca 3 

månader.

Arbetenas utförande är delvis beroende av yttre omständigheter som vattennivå och 

flöden. Detta gör att tidsplanen kan komma att ändras under projekttiden.

Ersättningar

Enskilda vattentäkter som riskerar att påverkas av arbetena kommer att åtgärdas i 

samråd med respektive fastighetsägare. Arbetena bedöms i övrigt inte medföra 

skada för annan i ersättningsgill omfattning. Vid eventuella markskador i anslutning 

till maskinrörelser inom arbetsområdena kommer återställning att ske i samråd med

Sid 16
ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM M 309-18
Mark- och milj ödomstolen 2019-01-17

¬



ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM
2019-01-17

Sid 17
M309-18

Mark- och miljödomstolen

markägaren. Markens beskaffenhet såväl före som efter användning kommer att 

dokumenteras.

Kontroll av verksamheten
Kontaktpersonen kommer att informera Länsstyrelsen om när arbetet påbörjas och 

avslutas. Grumlingens omfattning kommer att följas visuellt under hela arbetstiden. 

Kontroll av arbetet kommer att ske fortlöpande. Eventuella justeringar kommer att 

ske vid lämpligt vattenstånd så snart som möjligt efter arbetets slut. Efter avslutad 

återställning utförs en mer omfattande kontroll över hela verksamhetsområdet med 

fotodokumentati on.

Berörda fastigheter/sakägare
Berörda fastigheter anses av sökanden vara de fastigheter som gränsar till Lunnsjön 

och Lunnsjöbäcken samt fastigheter som gränsar till dammarnas påverkansområde i 

Gnarpsån. För berörda fastigheter, se de till ansökan bifogade fastighetskartorna och 

den bifogade fastighetsförteckningen.

Övriga berörda

Nordanstigs fiskevårdsområdesförening (Fvof) 
c/o Jan Westermark 
Hamre 56 
820 70 Bergsjö

Gnarps fiskevårdsområdesförening (Fvof) 
c/o Kent Hammarström 
Ske sta 808 
820 77 Gnarp

Samråd
Samråd har hållits med Länsstyrelsen Gävleborg, Norrhälsinge miljökontor och 

Trafikverket. Därutöver har två allmänna samrådsmöten hållits, ett i Gnarp och ett i 

Gränsfors, vilka annonserats i lokalpressen samt på Nordanstigs kommuns webb- 

plats. Dessutom har skriftliga inbjudningar har skickats till berörda markägare och 

fi skerättsförvaltare.
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Länsstyrelsen har beslutat att företaget kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Fortsatt samråd har därför hållits med ett antal statliga myndigheter, kommunen, 
allmänheten (via annons i ortstidning) samt organisationer som bedömts kunna bli 

berörda, se samrådsanteckningar bilagda miljökonsekvensbeskrivningen.

INKOMNA YTTRANDEN
Havs- och vattenmyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

och Naturvårdsverket har samtliga avstått från att yttra sig i målet. De som har 

yttrat sig i målet har sammanfattningsvis anfört följande.

Länsstyrelsen Gävleborg 

Tillåtlighet och sökandes yrkanden

• Länsstyrelsen tillstyrker att tillstånd meddelas för ansökta åtgärder.

• Länsstyrelsen tillstyrker att nuvarande tillstånd till vattenverksamheter samt 

andra rättigheter knutna till de aktuella anläggningarna, undantaget reglerings- 

dammen vid Grännsjöns utlopp, ska upphöra att gälla sedan utrivningarna 

utförts. Länsstyrelsen vill dock förtydliga att underhållsskyldigheten kvarstår för 

de anläggningsdelar som lämnas kvar, till exempel dammen vid Lunnsjön.

• Länsstyrelsen tillstyrker en arbetstid om fem år och att tiden för oförutsedd skada 

sätts till fem år efter arbetstidens utgång.

• Länsstyrelsen anser att den till ansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivningen 

kan godkännas.

Villkor

Länsstyrelsen yrkar på att tillståndet förses med följande villkor:

Kulturmiljö

1. Enklare antikvarisk dokumentation ska ske av anläggningsdelarna för Gällsta 

och Milsbro kraftverk inför utrivningen.

2. För att det historiska sammanhanget ska vara läsbart i landskapet ska som 

minimum kraftverksdammarnas landfästen sparas. För Gällsta kraftverk ska även 

en del av intagskanalen lämnas intakt.

3. Dammvallen (ON 2016:75) vid Lunnsjöns utlopp ska lämnas intakt.
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4. De lämningar som finns i anslutning till arbetsområdena får inte skadas i 

samband med arbetena.

Hantering av lösa sediment

1. De lösa sediment som finns i dämningsområdena uppströms dammarna vid 

Gällsta och Milsbro kraftverk ska efter långsam avsänkning av vattennivån tas 

bort innan utrivningen slutförs.

2. Vid behov ska återställning med avseende på sedimentpåverkan genomföras i 

samråd med tillsynsmyndigheten.

Fisk/naturmiljö

1. Arbete i vatten som medför spridning av grumling får endast utföras under 

perioden 1 juni - 30 september och så långt möjligt vid låg vattenföring.

2. 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. Saneringsutrustning för hantering av oljespill ska finnas 

nära tillhands.

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

hydraul systemet.

4. De delar av maskinerna som når vattnet ska vara desinficerade eller ha uppnått 

fullständig torrhet om de flyttats från annan sjö eller vattendrag.

Kontrollprogram

Innan arbetena påbörjas ska sökanden ha tagit fram ett kontrollprogram för 

uppföljning av påverkan på byggnationer och grundvattennivån samt miljön till 

följd av arbetena. Kontrollprogrammet ska utformas i samråd med tillsyns

myndigheten.

Länsstyrelsens bedömning

Gnarpsån är ett värdefullt kustmynnande vattendrag med ett flertal havsvandrande 

fiskarter. Arter som öring och lax är beroende av strömmande vattendrag för lek- 

och uppväxtområden. En utrivning av kraftverksdammarna vid Gällsta och Milsbro
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samt regleringsdammen i Lunnsjöbäcken tillgängliggör stora vattendrags sträckor 

och kommer även att bidra till en utökad förekomst av strömmande partier. 

Konnektiviteten i vattendraget återställs för de aktuella sträckorna och påverkan till 

följd av regleringar i vattendraget minskar. Åtgärderna kommer att vara ett stort 

steg för att nå de miljökvalitetsnormer som är satta för aktuella vattenförekomster. 

De ansökta åtgärderna kan dock medföra negativa effekter på kulturmiljön och även 

tillfälliga negativa konsekvenser för vattendraget till följd av sedimentations- 

problematik. Om länsstyrelsens villkorsförslag och synpunkter i enlighet med nedan 

beaktas bedömer dock länsstyrelsen att den sammantagna påverkan blir begränsad 

och att ansökt verksamhet kan tillåtas.

Kulturmiljö

Vid utrivning av vattenkraftverk är det ur kulturmiljösynpunkt viktigt att man sparar 

en tillräckligt stor del av kraftverkets olika anläggningar för att det historiska 

sammanhanget ska vara läsbart i landskapet även efter utrivningen. Länsstyrelsen 

rekommenderar sökanden att anlita en antikvarisk konsult för dokumentation, samt 

rådgivning och hjälp med att bevaka kulturmiljöintresset i samband med arbets

företagets olika moment. Vid behov finns även möjlighet att samråda med 

länsstyrelsen.

Gäll sta kraftverk

Innan utrivningen av Gällsta kraftverksdamm anser länsstyrelsen att det med hänsyn 

till befintliga kulturhistoriska värden ska genomföras en enklare antikvarisk 

dokumentation av kraftstation, dammvall och intagskanal. För att uppnå målet om 

läsbarhet ska dammens landfästen sparas liksom en del av intagskanalen. De 

kvamlämningar (ON 2016:89 och ON 2016:90) som påträffades invid dammvallen i 

samband med den arkeologiska inventeringen 2016 får inte skadas i samband med 

utrivningen.

Milsbro kraftverk

Innan utrivningen av Milsbro kraftverksdamm anser länsstyrelsen att det med 

hänsyn till befintliga kulturhistoriska värden ska genomföras en enklare antikvarisk
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dokumentation av dammanläggning, tub och kraftstation. En tillräckligt stor del av 

kraftverksdammen, landfästena och eventuellt ytterligare någon del, sparas för att 

det historiska sammanhanget ska vara läsbart i landskapet även efter utrivningen. 

Eventuellt bör den torplämning (ON 2016:77) som påträffades norr om kraft

stationen i samband med den arkeologiska inventeringen 2016 markeras med 

fornlämningsband så att skador kan undvikas i samband med utrivningen.

Regleringsdammen vid Lunnsiöns utlopp

Av handlingarna ser det ut som att det nya utloppet ur Lunnsjön inte kommer att 

beröra den befintliga dammvallen (ON 2016:75). Länsstyrelsen vill förtydliga att 

dammvallen (ON 2016:75) ska lämnas intakt. Kvarnlämningen i Lunnsjöbäcken 

(ON 2016:79) får inte skadas i samband med anläggandet av ny utloppsfåra.

Hantering av lösa sediment

Kraftverksdammar hindrar den naturliga sedimenttransporten i ett vattendrag genom 

att vattnet stannar upp i det uppdämda området och sedimenten faller ner till botten.

Av ansökan framgår att sedimentet har samlats strax uppströms dammarna och i 

dämningsområdets översta delar. I likhet med vad sökanden framför återställer 

utrivningen den naturliga sedimenttransporten och skapar en mer heterogen 

sammansättning av bottenmaterial. Det kommer under en övergångsperiod att bli en 

ökad stranderosion och även uppstå ras i strandkant innan växtligheten etablerar sig.

Länsstyrelsen saknar en beskrivning av hur sökanden avser att hantera de upp

lagrade sedimenten uppströms dammarna. Av grundvattenutredningen framgår att 

mjukbotten i de uppdämda områdena varierar i mäktighet på upp till en meter. 

Länsstyrelsen anser att risken för återkommande grumling under den period som 

sedimenten eroderar innan en mer naturlig sedimenttransport återskapas är påtaglig.

Den stranderosion som kommer att uppstå till följd av att en ny strandlinje skapas 

bedömer länsstyrelsen kan accepteras men de upplagrade sedimenten bör hanteras 

för att undvika en allt för stor återkommande grumling.
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Länsstyrelsen anser att avsänkningen av vattennivån i de uppdämda områdena bör 

ske i långsam takt för att förhindra att sedimenten spolas med nedströms i vatten
draget under avsänkningen. När man når lämplig vattennivå ska de sediment som är 

möjliga att hantera avlägsnas. Val av metod bör väljas utifrån förhållandena på plats 

och kan ske i samråd med länsstyrelsen. Det behöver även finnas en beredskap för 

hur man ska hantera de sediment som inte går att avlägsna. Länsstyrelsen anser att 

det ska åligga sökanden att återställa eventuella områden som kan komma att 

överlagras av sediment nedströms arbetsområdet.

Kvarstående underhållsskyldighet

Ansökan om utrivning är i vissa delar inte fullständig utan vissa anläggningsdelar 

kommer att lämnas kvar, exempelvis dammen vid Lunnsjön. Länsstyrelsen har även 

utifrån kulturmiljöaspekten krav på att vissa ytterligare anläggningsdelar kvar- 

lämnas. Med anledning av det vill länsstyrelsen förtydliga att ett visst underhålls- 
ansvar kommer att kvarstå även efter utrivningen.

Fisk/naturmiljö

För att inverkan på miljön, fiskar och andra akvatiska organismer ska bli så liten 

som möjligt ska arbetet utföras med stor aktsamhet. Det är därför viktigt att arbetet 

sker med ett minimum av grumling. Sökanden har uppgett att de avser att genom

föra arbetena under tidsperioden 1 juni till 30 september. Länsstyrelsen anser att det 

finns en viss risk för påverkan på förekommande fiskarters reproduktion med den 

något generösa arbetstiden för grumlande arbeten. Länsstyrelsen kan dock acceptera 

arbetstiden med anledning av att det handlar om en temporär påverkan och att 

projektet som helhet kommer att leda till många positiva effekter på naturmiljön i 

stort.

Vid val av arbetsmaskiner är det viktigt att se till att dessa är i bra skick så inget 

oljespill uppkommer. Arbetsmaskinerna ska också, i så stor utsträckning som 
möjligt, ha vegetabilisk olja i hydraulsystemen.
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Kräftpest, parasiter och andra fisk/djursjukdomar kan lätt spridas när man flyttar 

arbetsmaskiner mellan olika sjöar och vattendrag. Det är därför väldigt viktigt att de 

delar av maskinerna som kommer att nå vattnet desinficeras innan arbetet påbörjas. 

Länsstyrelsen rekommenderar, efter samråd med Statens veterinärmedicinska 

anstalt (SVA), rengöring med VIRKON eftersom denna produkt fungerar mot alla 

smittämnen. Alla desinfektionsbehandlingar är beroende av att ytan först har 

tvättats rent med fett- och smutslösande rengöringsmedel innan desinfektionsmedlet 

appliceras. Desinficering kan även göras genom att maskinerna tvättas med 

denaturerad sprit eller genom att låta dem torka ungefär en vecka efter flytt från 

annat vattenområde så att de är absolut torra, dessa metoder är dock inte riktigt lika 

säkra som användandet av VIRKON.

Kontrollprogram

Utrivningen av de aktuella kraftverksdammarna kommer att leda till en varaktig 
lokal grundvattensänkning med risk för påverkan på byggnader, inkl. broar, samt 

vattenförsörjningen från enskilda brunnar. Arbetena kommer också att ge en 

tillfällig negativ påverkan på vattendraget i form av ökad sedimenttransport och 

sannolikt även stranderosion och ras i strandkanten. För att följa upp påverkan anser 

länsstyrelsen att det kontrollprogram som föreslås i grundvattenutredningen ska 

fastställas som ett villkor. Kontrollprogrammet ska även omfatta uppföljning av 

påverkan på miljön med särskilt fokus på sediment-problematiken. 

Kontrollprogrammet ska tas fram i samråd med tillsynsmyndigheten, d.v.s. 

länsstyrelsen.

Nordanstig Vatten AB
Nordanstig Vatten AB, nedan NV AB, äger två vattentäkter vid Gnarpsån. Den ena 

vattentäkten är Sörfjärdens vattentäkt som ligger ca 450 m från Gnarpsån i en 

grusås. Åsen löper längs Gnarpsån till den andra vattentäkten som ligger i Gnarp. 

Vattentäkten i Sörfjärden försörjer idag ca 50 fastboende men under sommar

halvåret upp till omkring 1 000 personer. Verksamhetsområde för VAförsöijning 

bildades den 26 januari 2015 efter föreläggande från länsstyrelsen och senare efter 

överklagan genom beslut av Statens VA-nämnd.
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Stora utbyggnadsplaner finns i området och inom ett antal år beräknas upp till 1 500 

personer finnas inom verksamhetsområdet under högsäsong. Vilket innebär ökat 

tryck på kommunal vattenförsörjning.

Vattentäkten är borrad i en sand och grusformation som har kontakt med grusåsen 

som nämns ovan. Vid pumpning från brunnen bildas en avsänkningstratt som 

påverkar grundvattenflödet så att det dras mot brunnen. Gnarpsån har betydelse för 

grundvattenbildningen till vattentäkten, speciellt från Milsbron och uppströms. Det 

sker genom s.k. inducering till grusåsen vilket innebär att ytvatten från Gnarpsån 

läcker in i grusåsen och bildar grundvatten som sedan följer grusåsen och omkring

liggande genomsläppliga sediment till brunnsområdet.

Under de höga flöden som uppstod i Gnarpsån under våren kunde vi se en klar 

korrelens mellan ytvattnet i Gnarpsån och grundvattennivån i vattentäkten.

NVAB menar att kraftverksdammarna höjer nivån i Gnarpsån och håller nivån 

stabil vilket gör att det blir tillräcklig grundvattenbildning till vattentäkten i 

Sörljärden. NVAB anser att utrivning av dessa kraftverksdammar allvarligt kan 

försämra råvattnet i vattentäkten både kvantitetsmässigt och kvalitetsmässigt.

Någonting som inte bara påverkar de nuvarande boenden negativ men även de 

utbyggnadsplaner som finns i Sörfjärden.

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd
Norrhälsinge miljö- och räddningsnämnd är positiv till återställningsåtgärder i 

Gnarpsån men anser att ytterligare utredningar om dricksvatten kan behövas innan 

tillstånd ges. Nämnden har lämnat följande synpunkter på ansökan.

Naturvård

Nordanstigs kommun har fastställt en fiskevårdsplan där Gnarpsåns värden 

beskrivs. I planen anges att väl fungerande lösningar för upp- och nedströms 

vandring av fisk vid Milsbro och Gällsta kraftstationer anses vara en av de högst 

prioriterade fiskevårdsåtgärderna att utföra inom Nordanstigs kommun.
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Förslagsvis löses minikraftverken in och rivs, alternativt omprövas tillstånden för 

kraftstationerna som åtgärd att fria vandringsvägar skapas i ån. Detta kan nu bli 

möjligt genom att kraftverksdammarna utrivs och restaurering av torrfåra sker.

Grundvatten

Miljökontoret noterar att ett påtagligt problem som kan uppstå i samband med 

utrivningarna är att grundvattennivån i närområdet sänks och därför medför att 

vattentäkter i närområdet sinar. I ansökan anges vilka problem som kan tänkas 

uppstå och att sökande i samråd med respektive fastighetsägare kommer att åtgärda 

problem med vattentillgång. Miljökontoret anser att det bör finnas en provtagnings- 

strategi både före och efter dammutrivning. Prover ska omfatta såväl kvantitet som 

kvalitet.

Av miljötillståndet måste det tydligt framgå hur sökande i praktiken ska ersätta 
närboende vid problem med dricksvattenförsörjning. Det bör finnas en åtgärds- 

strategi för situationen att enskild dricksvattenbrunn påverkas. Det är inte självklart 

att en ny dricksvattenbrunn, med tillräcklig kvalitet och kvantitet, alltid kan ordnas 

på en fastighet. En ny brunn kan även medföra andra kostnader, såsom investering 

och drift av vattenfilter.

Skadetiden bör vara längre än 5 år eftersom grundvattenförhållandena varierar över 

åren och dricksvattenförsöijning är mycket långsiktiga resurser.

I Norconsults utredning verkar man inte ha bedömt någon risk för de gemensamma 

brunnarna till Gällsta 11:1, 11:4, 11:5 (m.fl. ?). Dessa ligger i ett utsatt läge nära åns 

nivå och behöver utredas närmare.

Mittsverige vatten och avfall som är kommunens VA-leverantör och då även 

kommunens sakkunniga inom geohydrologi har i sitt yttrande angett att de anser att 

mer långtgående undersökningar behövs inför beslutet. Det vore klokt att beakta 

detta. Särskilt eftersom ett LAV-område skulle innebära stora konsekvenser för 

Nordanstigs kommun.
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Förorenad mark

Miljökontoret har ingen kännedom om att det finns förorenad mark i området. 

Sökande måste dock snarast upplysa tillsynsmyndigheten om man vid 

utrivningsarbete påträffar massor som bedöms kunna vara förorenade.

Buller

Miljökontoret bedömer att vattenverksamheten kan ge upphov till buller för 

omgivande fastigheter. För att minska bullerproblemen är det viktigt att 

verksamheten i huvudsak kan genomföras dagtid under vardagar. Information till 

berörda i närområdet är en viktig åtgärd som kan medföra större acceptens för 

verksamheten.

Hamnföreningen i Sörfjärden
Hamnföreningen i Sörfjärden (föreningen) äger mark och piren vid åmynningen 

nedanför bron i Sörfjärden. Föreningens uppgift är bl.a. att upprätthålla båttrafik in 

och ut ur Gnarpsån. Föreningen befarar att utrivningen av dammarna i Gällsta och 

Milsbro kan innebära att bottensediment frigörs och lägger sig i åmynningen vilket 

skulle innebära hinder för båttrafiken.

Britt-Mari Roos
Britt-Mari Roos, ägare till fastigheterna Gällsta 11:2 och 11:4, anser att sänkta 

vattennivåer i Gnarpsån i högsta grad kommer att påverka vattennivåerna i hennes 

färskvattenbrunnar. Hon utgår från att hon hålls helt skadelös och yrkar ersättning 

för nya brunnar om hennes nuvarande brunnar skadas.

Karl-Evert Berglin
Karl-Evert Berglin, ägare till fastigheten Gällsta 18:1, medger Nordanstigs kommun 

tillträde till hans mark, förutsatt att kommunen åtgärdar eventuella markskador som 

uppkommer m.m.
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SÖKANDENS BEMÖTANDE ÖVER INKOMNA YTTRANDEN 

Sammanfattning
Utövningen kommer att medföra en permanent vattennivåsänkning uppströms 

respektive kraftverksdamm. Sökanden avser att via besiktningar och kontroll

program dels dokumentera vattenbrunnars och andra anläggningars status, dels 

skapa underlag för eventuella skadeförebyggande åtgärder. Syftet med eventuella 

åtgärder är att, i likhet med själva utrivningsarbetena, bli befriad från framtida 

underhåll sansvar. Sökanden motsätter sig därför krav som medför sådan 

underhållsskyldighet. Sökanden ser heller inga uppenbara skäl till att förlänga tiden 

för oförutsedd skada.

Bemötande av Länsstyrelsen Gävleborgs yttrande 

Kulturmiljö

Syftet med ansökan om utrivning är att så långt möjligt återskapa tidigare, naturliga, 

miljöer i området samt för framtiden minimera såväl kostnader som underhålls- 

ansvar för kvarlämnade vattenanläggningar. Det är därför sökandens utgångspunkt 

att alla anläggningsdelar, som kan komma att kräva framtida underhåll, bör rivas ut. 

Om det vid genomförandet av arbetena visar sig att någon anläggningsdel kan stå 

kvar och åldras med värdighet utan fara för annan kan den komma att lämnas kvar.

Landfästena till Milsbrodammen är, i synnerhet det vänstra (norra), så högt att det 

blir förenat med fara att efter utrivning av övriga delar av dammen beträda fästet. 

Sökanden är inte beredd att iträda sig ett framtida ansvar för underhåll av vare sig 

landfästet eller nödvändiga skyddsanordningar eller avstängningsanordningar. 

Sökande är däremot beredd att vid utrivningen lämna kvar grunddelen av fästena 

som markering av deras respektive läge.

Vid Gällsta finns förutsättningar att spara delar av landfästet på den vänstra (östra) 

sidan samt intagsanordningen till kanalen mot kraftstationen. Sökanden är också 

beredd att spara någon del av intagskanalen i samråd med tillsynsmyndigheten 

förutsatt att det kan göras på ett säkert sätt. Sökanden är inte beredd att iträda sig ett 

framtida ansvar för underhåll av nödvändiga skyddsanordningar eller avstängnings-
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anordningar samt motsätter sig kravet på att landfästen på den högra sidan sparas då 

det kommer inskränka på den naturliga fårans framkomlighet och att bottenfunda- 

menten sannolikt ej går att bevara intakta vid borttagandet av dammkonstruktionen. 

Sökanden är beredd att i samråd med länsstyrelsen komplettera den arkeologiska 

inventeringen med en enklare dokumentation av anläggningarna samt för gärna en 

dialog under utrivningsförfarandet om vilka delar som är lämpliga att spara vid de 

tre olika dammarna.

Hantering av lösa sediment

Sediment som ligger under nuvarande dämningsnivå, men utanför den egentliga 

strömfåran, bör enligt sökanden lämnas kvar för att påskynda återvegeteringen och 

därmed stabiliseringen av strandzonerna. Ett borttagande av sediment bredvid den 

egentliga strömfåran skulle skapa nakna fördjupade områden med större erosions- 

känslighet och sämre förutsättningar för vegetation att snabbt etablera sig och 
antagligen mer grumling både vid hanteringen och framtida regn och högflöden.

Det material som ligger i strömfåran är huvudsakligen av minerogen karaktär såsom 

sand, grus och sten då bägge dammarna har bottenutskov som öppnas helt vid högre 

flöden i ån. Dessa sediment kan ur en biologisk synvinkel med fördel tillåtas 

förflyttas på naturlig väg nedströms i vattendraget och återbesätta de kraftigt 

urspolade torrfåroma och bidra till en mer heterogen bottenstruktur och skapandet 

av leksubstrat i tidigare torrlagda strömfåror. I den mån det, efter vårens kraftiga 

flöden, finns fina sediment kvar i strömfåran är sökanden beredd att i samråd med 

tillsynsmyndigheten ta bort dem.

Fisk och naturmiljö

De föreslagna villkoren ligger i linje med sökandens egna intentioner.

Kontroll program

Sökanden har för avsikt att upprätta ett kontrollprogram för uppföljning av främst 

åtgärdernas inverkan på grundvatten situationen. Programmet kommer i stort att 

följa det förslag som ingår i grundvattenutredningen (bilaga 5 till ansökan).
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Bemötande av Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnds yttrande
Sökanden är medveten om att avsänkningen av vattennivåerna kan medföra 

problem för vattenförsörjningen för ett antal fastigheter längs Gnarpsån. Syftet med 

det planerade kontrollprogrammet är att klargöra dels påverkansområdets storlek, 

dels hur stor påverkan kommer att bli och detta innan dammarna rivs ut.

Sökanden bedömer för sin del att en tid om fem år för oförutsedd skada är 

tillräcklig.

Sökanden avser att begränsa arbetstiden för bulleralstrande arbeten till dagtid 

vardagar.

Svar på synpunkter från ägare av Gällsta 11:4 och 11:2
Den grävda brunnen som försörjer ovanstående fastigheter samt Gällsta 11:1 och 

11:5 har i den grundvattenutredning som gjorts av Norconsult på uppdrag av 

sökanden bedömts ligga utanför det påverkansområde som åtgärderna kommer att 

medföra. För att undvika framtida oklarheter är sökanden beredd att utföra en 

statusbedömning av vattentäkten. Mot bakgrund av Norconsults utredning som visar 

att påverkan inte bedöms ske på grundvattennivån erbjuder sökanden ingen 

ekonomisk ersättning.

Svar på synpunkter från ägare av fastigheten Gällsta 18:1

Sökanden har för avsikt att teckna ett avtal med ägaren av fastigheten 

Gällsta 18:1.

Svar på synpunkter från Nordanstig Vatten AB
Dammrivningarna bedöms av sökanden och av Norconsult (som gjort den 

hydrogeologiska undersökningen i området) inte kunna påverka uttagsförhållandena 

vid vattentäkten i Sörfjärden. Den stora förändringen är att den del av isälvs- 

avlagringen som lokalt sannolikt har god hydraulisk kontakt med ån, till vänster 

(norr) om dammen i Milsbro kommer att erhålla mindre vatten. Till vattenverket är 

det sedan drygt 3 km där det sannolikt finns goda hydrauliska kontakter mellan ån
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och åsen. Sökandens bedömning är att det inte kommer att vara möjligt att mäta 

eller registrera någon förändring i uttagsförhållanden vid vattenverket.

Dammarnas dämningsområden ligger också utanför den tertiära skyddszonen för 

Sörljärdens vattentäkt som NVAB föreslagit. Det faktum att grundvattennivån i 

vattentäkten korrelerat väl med ytvattnet i ån under vårens höga flöden som NVAB 

påtalar, indikerar också att det är sträckan nedströms dammarna och inte dämnings- 

områdena som har betydelse för vattentäkten då vattennivån i dammarna under den 

perioden varit konstant.

KOMPLETTERANDE YTTRANDEN 

Länsstyrelsen Gävleborg 

Kulturmiljö

Som länsstyrelsen förstår sökandens yttrande är de beredda att bevara de delar av 

anläggningarna som kan sparas utan krav på skyddsanordningar eller underhålls- 

ansvar, men inte i den utsträckningen som länsstyrelsen yrkat. I kulturmiljölagens 

(1988:950) första kapitel anges att "Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Såväl 

enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den 

som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön undviks eller 

begränsas".

Med utgångspunkt i ovanstående lagtext menar länsstyrelsen de skador som 

kulturmiljön åsamkas genom utrivningen av kraftverken inte kan undvikas, men 

däremot begränsas. Skadebegränsning kan ske genom att utvalda delar av 

kraftverken bevaras så att man även i framtiden kan se spåren/lämningarna i 

landskapet och förstå platsernas historia. Länsstyrelsen delar sökandens uppfattning 

att man vid utrivning så långt möjligt ska se till att den naturliga fåran återskapas, 

men samtidigt måste även hänsyn tas till kulturmiljön.

Gällstadammen

Länsstyrelsen vidhåller att båda landfästena ska sparas med hänsyn till kulturmiljön.

Det högra fästet sparas fram till betongkonstruktionen som sammanfaller med
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trappan uppe på dammen. Ur kulturmiljösynpunkt är det önskvärt att spara det 

vänstra landfästet fram till det större dammstödet ca 10 m från inloppskanalen. Med 

anledning av att det skulle inskränka för mycket på fårans naturliga sträckning kan 

länsstyrelsen acceptera att det vänstra landfästet sparas till betongkonstruktionen i 

anslutning till inloppskanalen. Om landfästena sparas i enlighet med markeringar på 

bild 1,2 och 3 i aktbilaga 31 gör länsstyrelsen bedömningen att det inte bör bli några 

problem med avseende på den naturliga fårans framkomlighet.

Sökanden har medgivit att spara delar av intagskanalen. Länsstyrelsen anser att 

intagskanalen ska bevaras intakt fram till efter svängen, d.v.s. ca 20 m.

Det framgår inte av ansökan hur sökanden avser att hantera uti opp skanal en. 

Länsstyrelsen anser att utloppskanalen från kraftstationen ska lämnas intakt.

Milsbrodammen

Länsstyrelsens tidigare yrkande omfattade att båda landfästena skulle bevaras. Efter 

genomfört platsbesök vill länsstyrelsen förorda en alternativ lösning där endast det 

högra/södra landfästet sparas. Länsstyrelsen noterade att det inte finns någon 

naturlig punkt att avsluta nära den högra stranden. Den första lämpliga punkten att 

avsluta dammen är i anslutning till mittstödet. Av den anledningen anser 

länsstyrelsen att den mest lämpliga lösningen både ur kultur-och naturmiljö

synpunkt är att spara en större del av dammen vid högra stranden. Övriga delar av 

dammen och strandzonen i norra delen kan återställas helt och anpassas till det 

naturliga vattendraget. Länsstyrelsen anser att denna lösning är den som bäst 

bevarar kulturmiljöintresset utan att inverka på vattendragets sträckning.

Det framgår inte av ansökan hur sökanden avser att hantera utloppskanalen. 

Länsstyrelsen anser att utloppskanalen från kraftstationen ska lämnas intakt.

Säkerhetsaspekten

Kommunen påtalar att de inte vill ha kvar något underhåll sansvar eller ansvar för 

säkerhetsanordningar efter genomförd utrivning. Länsstyrelsens förhoppning är att 

Nordanstigs kommun har intresse av att bevara viktiga kulturmiljöer. Länsstyrelsen
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motsätter sig inte utrivning men anser att det finns ett starkt intresse att även bevara 

delar i enligt med ovanstående. Vad gäller säkerhetsanordningar för att förhindra 

fara för de som uppehåller sig i området så bör inte de behöva vara så omfattande. 

Redan idag finns räcken längs större delen av dammarna och det bör inte krävas 

några omfattande förändringar för att skapa en godtagbar lösning. Länsstyrelsen har 

svårt att förstå kommunens rädsla för att dessa miljöer skulle vara en allvarlig fara 

för allmänheten.

I det fall sökanden godtar länsstyrelsens förslag att endast spara södra landfästet vid 

Milsbrodammen minskar tillgängligheten till dammen då södra sidan gränsar mot 

ett skogsområde.

Hantering av lösa sediment

Sökanden har i yttrandet daterat den 6 juli 2018 kompletterat informationen om de 

uppdämda sedimentens beskaffenhet. Med anledning av de nya uppgifterna 

reviderar länsstyrelsen sin ståndpunkt och delar sökandens inställning.

Länsstyrelsen tar därför tillbaka yrkandet om att de lösa sediment som finns i 

dämningsområdena uppströms dammarna vid Gällsta och Milsbro kraftverk ska tas 

bort. Länsstyrelsen vidhåller yrkandet om villkor att sökanden vid behov ska 

genomföra återställning med avseende på sedimentpåverkan i samråd med 

tillsynsmyndigheten, vilket sökanden tillstyrker.

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd
Nämnden anser att ett tydligt kontrollprogram och en provtagningsstrategi på 

aktuella dricksvattenbrunnar bör upprättas innan målet avgörs.

De senaste årens extrema variationer av grundvattennivåerna visar att det kan 

uppstå problem även på längre tid än fem år.

Nämnden är oförstående till att de gemensamma brunnarna till Gällsta 11:1, 11:4 

och 11:5 inte skulle erbjudas en ekonomisk ersättning. Brunnarna ligger nära ån och 

vattenkvalitet och kapacitet korrelerar troligtvis med ån. Om sökanden gör åtgärder
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som påverkar enskildas befintliga VA-lösningar så kan man inte avsäga sig 

ansvaret.

Nordanstig Vatten AB
Sammanfattning

I den hydrogeologiska utredningen för Sörljärdens grundvattentäkt, ca 3 km ned

ströms Milsbrodammen, framförs möjligheten att grundvattenmagasinet fylls på via 

isälvsmaterialet i anslutning till Milsbrodammen eller ännu längre uppströms. I den 

till ansökan bifogade grundvattenutredning saknas helt fakta eller en diskussion som 

motsäger detta förhållande. Nordanstig Vatten anser därför att det finns en risk att 

utrivningen av dammarna kan påverka uttagskapaciteten i Sörljärdens vattentäkt 

och att konsekvensanalysen måste fördjupas. Utöver detta innehåller konsekvens

utredningen en del smärre faktafel som kommenteras nedan.

Sörfjärdens vattentäkt

Sörljärdens vattentäkt är en grundvattentäkt som utgörs av en brunn borrad i lösa 

jordlager strax väster om Sörljärden. Den geologiska formationen bestående av 

sand och grus sträcker sig längst med Gnarpsån i nordväst-sydostlig riktning.

Den hydrauliska gradienten är riktad från sandavlagringen i vilken vattentäkten 

ligger mot Gnarpsån vilket innebär att grundvatten från sandformationen rinner ut i 

Gnarpsån, och att åns vatten inte infiltrerar till grundvattenmagasinet. Att grund

vattennivån i sandformationen hålls högre än nivån i Gnarpsån beror bland annat på 

att marken vid sidan om ån utgörs av jordar med låg genomsläpplighet.

Enligt beräkningar har vattentäkten en kapacitet för utvinning av 10 l/s. Men 

beräknas grundvattenbildningen baserat på nederbörd ger denna ett möjligt uttag på 

4 l/s. Detta leder till slutsatsen att grundvattentillströmningen måste komma någon 

annanstans ifrån. ”Mest troligt kan en tillrinning av grundvatten ske genom 

sandformationen/isälvsavlagringen från väst/nordväst under Gnarpsån. Grundvatten 

kan eventuellt infiltrera i det grova isälvsmaterialet som finns i anslutning till 

Milsbrodammen i Gnarpsån lite längre uppströms eller ytterligare längre bort i
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isälvsmaterialet och sedan rinna vidare mot den planerade vattentäkten. Denna 

tillrinning från uppströms liggande områden möjliggör större uttag från 

vattenresursen.”

Den hydrogeologiska beskrivningen pekar alltså på att Milsbrodammen kan ha en 

betydelse för att fylla på grundvattenmagasinet som utgör Sörljärdens vattentäkt. I 

utredningarna av konsekvenserna av utrivningen av dammarna i Gnarpsån saknas 

helt fakta eller underlag som motsäger denna möjlighet. Vi anser därför att 

grundvattenutredningen måste kompletteras med en mer utförlig analys av riskerna 

för den allmänna dricksvattentäkten i Sörljärden.

Kommentarer avseende grundvattenutredningen

Sidan 3, ljärde stycket ”Vid Milsbro konstaterades även att vattennivåerna i 

brunnarna närmast ån stämmer väl överens med dämningsnivån, vilket bedöms 
indikera en samvariation mellan brunnarna och Gnarpsån”.

Kommentar: Det innebär att vattennivån inom uppdämt område uppströms dammen 

håller upp grundvattennivån i området vilket också kan ha betydelse för områden 

nedströms dammen, t.ex. genom påfyllning av grundvattenmagasin.

Sidan 4, andra stycket, ”avsänkningen närmast dammen bedöms uppgå till ca 4-5 m 

om dammtröskeln rivs ut till nivå +23.”

Kommentar: Det innebär att trycknivån i grundvattenmagasinet sänks vilket 

påverkar grundvattenmagasin nedströms om det finns kontakt med genomsläppliga 

material nedströms.

Sidan 4 tredje stycket. ”Grundvattenmodelleringen baserades på de nya beräknade 

nivåerna i Gnarpsån. Vid Milsbro innebär jordlagerföljden med grovsediment, samt 

inmätta brunnsnivåer, att det bedöms vara en god hydraulisk kontakt mellan 

Gnarpsån och omgivande grundvattennivåer. Detta medför ett relativt stort 

påverkansområde (definierat som ett område inom vilket en påvisbar påverkan på 

grundvattennivåer kan uppkomma) som sträcker sig uppemot ca 300 m från ån vid 

lågvatten.”
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Kommentar: Påverkansområdet är för litet tilltaget, ingen hänsyn har tagits till 

sedimenten nedströms dammen.

Sidan 14, första stycket. ”Gnarpsåsen är en isälvsavlagring som löper genom Gnarp 

och vidare mot kusten vid Sörljärden. Isälvsavlagringar är oftast skiktade och 

välsorterade med sand eller grus som dominerande kornstorlek. På slätten runt 

Gnarp är åsen delvis överlagrad av finsediment och åsen är inte alltid synlig i 

markytan. Närmare kusten har svallning omlagrat stora delar av åsen och den är 

därigenom svår att urskilja. Svallsand har också omlagrats från omgivande höjder 

och bäddats in i åsen. Troligen finns även lera mellan isälvssedimenten och den 

ytliga svallsanden. En schematisk profil som visar normala jordlagerföljder inom 

Gnarpsåns dalgång redovisas i Figur 2-4.”

Kommentar: Texten ovan säger att åsen hänger ihop hela vägen till havet vilket 

skulle kunna innebära att även grundvattenmagasinet nedströms Milsbrodammen 

påverkas av vattennivåer uppströms dammen.

Sidan 16, första stycket. ”Gnarpsåns vattenfåra är vid Milsbro belägen i svall- och 

isälvsediment, vilket indikerar en god hydraulisk kontakt mellan ytvattenmagasinet 

och omgivande grundvattenmagasin.”

Kommentar: Även denna text säger att kontakten mellan vattennivån uppströms 

Milsbrodammen och sedimenten som vattentäkten ligger i borde undersökas.

Sidan 24 och framåt, 4.2 Modellering av grundvattennivåer. Här beskrivs hur man 

kommit fram till påverkansområdet.

Kommentar: Modellen innehåller många antaganden av parametrar och hydro- 

geologiska förhållanden beroende på bristande underlag. Modellresultaten blir 

därför osäkra.

Sidan 37 och framåt, 5.4 Vattenskyddsområde. ”Det planerade vattenskydds

området för Sörljärdens vattentäkt (tertiär skyddszon) nedströms Milsbro 

kraftstation bedöms inte påverkas av den planerade dammutrivningen. Flödet i 

Gnarpsån påverkas endast tillfälligt av utrivningen och bedöms inte ge upphov till
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föroreningar som påverkar vattentäkten. Skyddszonens gräns vid Milsbro 

kraftstation sammanfaller med en vattendelare och gränsen bedöms inte behöva 

flyttas till följd av dammutrivningen.”

Kommentar: Vattenskyddsområdet är fel beskrivet. Den tertiära skyddszonen 

sträcker sig en bit uppströms Millsbrodammen. Att flödet i Gnarpsån endast 

påverkas tillfälligtvis är inte korrekt beskrivet. Sista meningen stämmer inte heller 

då skyddszonen går längre uppströms.

Förslag på kontrollprogram

Kontrollprogrammet måste enligt Nordanstig Vatten utvidgas för att med säkerhet 

kunna säga om vattentäkten i Sörljärden påverkas. Det kan innebära att några av 

grundvattenrören vid Sörljärdens vattentäkt ingår i kontrollprogrammet.

På sidan 10 i kontrollprogrammet. ”För att säkerställa att ingen påverkan sker på 
vattenkvaliteten föreslås att det före utrivning utförs provtagning och analys av 

vattenkvalitet (detta föreslås anpassas till vattenverkets normala provtagnings- 

rutiner) för att dokumentera vattenkvaliteten innan utrivning påbörjas. Under och 

efter utrivning föreslås en något tätare provtagning om inte intervallet i den normala 

kontrollen är tillräcklig. Förslagsvis bör provtagning och analys göras tre gånger i 

veckan den första månaden efter utrivningen. Vid förändrad vattenkvalitet utreds 

förhållandena. En sammanställning och utvärdering av vattenanalyser förslås 

utföras inom 3 månader efter utrivningen.”

Kommentar: Sammantaget så menar MSVA att man inte kan utföra rivnings- 

åtgärderna innan man vet konsekvenserna för vattentäkten i Sörljärden. Med det 

underlag som finns går det inte att säga det. Förslagsvis bör man under en längre 

tidsperiod släppa vatten genom dammen eller utför åtgärder så man kan släppa 

vatten förbi dammen så att det efterliknar framtida förhållanden. Det utförs alltså 

under kontrollerade former en längre period innan dammen rivs.

Övriga kommentarer: En kontroll av vattenkvaliteten anser Nordanstig Vatten vara 

otillräckligt. Vattenkvaliteten är beroende av grundvattenytans förändring varför 

även grundvattennivån måste kontrolleras. Vattenprover tas normalt en gång i
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kvartalet på en anläggning av Sörljärden vattenverks storlek och parameterförslaget 

i kontrollprogrammet stämmer inte med Nordanstigs Vattens normalkontroll. Tre 
månader är alldeles för kort tid för att se långvariga förändringar i grundvatten- 

flöden.

Sörfjärdens intresseförening

Sörljärdens intresseförening representerar både fastboende och fritidsboende i 

Sörljärden. Under de fyra senaste åren har alla fastighetsägare i Sörljärden och 

Gnarps masugn investerat stora summor i nya vatten- och avloppsanläggningar. För 

majoriteten handlar det om ca 200 000 kronor. Dessutom har Nordanstigs kommun 

satsat avsevärda resurser på att genomföra detta VA-område, både i pengar och 

personal. Intresseföreningen har nu erfarit att Nordanstigs kommun tänker riva två 

kraftverksdammar i Gnarpsån. Föreningen har inte kunnat ta del av att det genom

förts en riskanalys av vilka konsekvenserna kan bli för grundvattenbildningen till 
den vattentäkt som försörjer det nya VA-området i Sörljärden. Föreningen kan inte 

se att SGU har yttrat sig i frågan och kan inte heller utläsa några djupare analyser av 

detta i miljökonsekvensbeskrivningen.

Enligt miljöbalken 11 kap. 6 § får en vattenverksamhet bedrivas endast om dess 

fördelar från allmän och enskild synpunkt överväger kostnaderna samt skadorna och 

olägenheterna av den. I det fall dricksvattenförsörjningen till Sörljärden riskerar att 

försämras kan man inte hävda att nyttan överväger kostnaderna, detta gällande både 

för det allmänna och enskilda hushåll. Vi delar synpunkterna i den skrivelse som 

tillsänts domstolen av Nordanstig Vatten. Det måste uteslutas helt att utrivningen av 

dammarna påverkar råvattnet i vattentäkten innan man gör ett så drastiskt ingrepp i 

vattenflödet. Vi ifrågasätter varför Nordanstigs kommun inte har gjort en djupare 

analys av konsekvenserna för dricksvattenförsörjningen till det VA-område som 

man så nyligen investerat i, eller att man inte konsulterat sitt eget vattenbolag. 

Intresseföreningen instämmer också i Fiskehamnsföreningens yttrande att en 
miljökonsekvensbeskrivning borde göras för utloppet av Gnarpsån avseende risken 

för sedimentering.
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Föreningen saknar också en utförligare riskanalys av vattenflödet nedströms när 

dammarna rivs. Vad händer när vårfloden är som starkast och hur påverkas 

fastighetsägare i Sörljärden med rätt till vatten längs ån? Räknas inte dessa också 

som sakägare?

Olerstäktens samfällighetsförening
Olerstäktens Samfällighetsförening är en samfällighet i Sörfjärden. Samfälligheten 

har sedan 1994 en vattentäkt belägen ca 400 meter från Gnarpsån. Vattentäkten är 

fristående från Nordanstigs Vattens (NVAB) anläggning vilken är ca 100 meter 

uppströms Olerstäktens anläggning men använder samma grusås. I vattendom i mål 

M 2425-15, Östersunds tingsrätt, regleras förhållande mellan täkterna. Vattentäkten 

försörjer samfällighetens 80 medlemmar varav 8 är fastboende. Samfälligheten har 

följande synpunkter. Eftersom samfällighetens vattentäkt nyttjar samma grusås som 

NVAB's anläggning bör samfälligheten betraktas som sakägare. Ytterligare 

undersökningar bör göras avseende grundvattensänkningens påverkan nedströms 

dammarna ut mot Östersjön. Skadetiden bör vara minst 10-år eftersom grundvatten

förhållandena varierar över tid. Miljökonsekvensbeskrivning bör även göras för 

Gnarpsåns utlopp.

Britt-Mari Roos
Britt-Mari Roos yrkar på att statusbedömning av vattentäkten genomförs och att 

hon bereds möjlighet att närvara när den görs. Hon kvarstår vid sitt yrkande om 

ersättning i det fall undersökningen påvisar att hennes brunn påverkas negativt.

Karl Evert Berlin
Under förutsättning att han inte kommer att lida ekonomisk skada, t.ex. i form av 

skador på mark och/eller förtida avverkning av skog, kommer avtalet med 

Nordanstigs kommun att godkännas av honom.
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YTTERLIGARE BEMÖTANDE AV SÖKANDEN 

Svar på synpunkter från Länsstyrelsen Gävleborg
Nordanstigs kommun inser värdet av att bevara viktiga kulturmiljöer, men menar 

samtidigt att det måste vara tekniskt, ekonomiskt och säkerhetsmässigt 

genomförbart.

Gällstadammen

Sökanden godtar länsstyrelsens förslag om bevarande av intagskanal och landfästen 

enligt bilderna 1-3 (aktbilaga 31) med reservation för att skicket och 

konstruktionen på landfästena förhindrar att de yttre delarna av dessa kan bevaras 

intakt. Erfarenheter från tidigare dammutrivningar visar att hela damm

konstruktionen kan säcka ihop vid rivningen även om risken för detta förefaller liten 

vid denna damm. Sökanden kommer att lämna uti opp skanal en intakt.

Milsbrodammen

Sökanden är, som tidigare framförts, inte beredd att iträda sig ett framtida ansvar för 

underhåll av vare sig landfästet eller nödvändiga skyddsanordningar/avstängnings- 

anordningar då detta i princip skulle innebära årliga besiktningar och återkommande 

underhållsåtgärder om stora delar av dammen ska bevaras enligt länsstyrelsens 

förslag. Länsstyrelsens förslag innebär vidare att en trång sektion skapas vilket 

begränsar den naturliga fårans utbredning samt har en dämmande inverkan vid 

exempelvis högflöden, inte minst då erosionssäkring av norra stranden kommer att 

innebära att släntfoten förskjuts åt söder. Det är vidare högst osannolikt att en 7 m 

hög stendammskonstruktion går att riva lodrätt tvärs genom en tvärsektion utan att 

kvarvarande delar av dammen också påverkas och riskerar att rasa okontrollerat 

inom några år.

Sökanden bedömer att dammens södra landfäste tillsammans med det södra 

utskovet fram till det södra mittstödet kan bevaras och åldras med värdighet utan 
framtida underhållsåtgärder och större säkerhetsrisker samtidigt som den utgör en 

tydlig markör för dammens läge och existens för framtiden. Ett framtida ras av

Sid 39
ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM M 309-18
Mark- och milj ödomstolen 2019-01-17

¬



denna del bedöms inte heller inverka menligt på den naturliga fårans avbördnings- 

kapacitet och utbredning. Sökanden kommer att lämna uti opp skanal en intakt.

Svar på synpunkter från Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd
Ett kontrollprogram är under upprättande och kommer att färdigställas innan 

huvudförhandlingen.

Sökanden vidhåller att en tid för oförutsedd skada om 5 år är tillräcklig för att 

utröna effekten av vattennivåsänkningen orsakad av dammutrivningen. De senaste 

årens extrema variationer av grundvattennivåer är snarare en effekt av ovanligt stora 

skillnader i väderförhållandena, vilket inte påverkas av dammutrivningarna.

Den grävda brunnen som försörjer fastigheterna samt Gällsta 11:1, 11:4 och 11:5 

har i den grundvattenutredning som gjorts av Norconsult på uppdrag av sökanden 

bedömts ligga utanför det påverkansområde som åtgärderna kommer att medföra.

För säkerhets skull väljer sökanden dock att införliva brunnen i det kontrollprogram 

som genomförs. Skulle det visa sig att brunnen påverkas negativt kommer den att 

åtgärdas i dialog med ägaren. Sökanden vill också påminna om möjligheten till att 

väcka talan om oförutsedd skada som kommer att kvarstå fem år efter arbetstidens 

utgång om sökandens yrkanden vinner bifall.

Svar på synpunkter från Nordanstig Vatten AB
Milsbro och Gällsta kraftverk är tillståndsgivna anläggningar, enligt domar från 

1927 respektive 1947, i sökandens ägo. Tillstånden för kraftverken innefattar rätt att 

genom dammanläggningarna dämma Gnarpsån upp till en viss nivå för att möjlig

göra vattenkraftsutvinning. Villkoren förknippade med dessa tillstånd föreskriver 

dock ingen skyldighet att upprätthålla en viss lägsta tillåtna vattennivå i damm

anläggningarna genom dämning av Gnarpsån. Det står därför kraftverksägaren fritt 

att, så länge det inte medför skada på annans egendom, sänka vattennivån vid 
Milsbrodammen under tillståndsgiven dämningsgräns. Det har förts diskussion med 

Länsstyrelsen att tillfälligt sänka vattennivån så mycket som dammanläggningarna 

tillåter för att bättre synliggöra hur omgivningen påverkas av en dammutrivning. Av
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hänsyn till framförd oro över påverkan på enskilda vattentäkter och risk för 

sättningar i närområdet avstod sökanden, efter inrådan från Länsstyrelsen, från den 

möjligheten 2017. Den utredning som Norconsult AB gjort på sökandens uppdrag 

bekräftar inte den oro som Nordanstig Vatten framför vad gäller risk för påverkan 

på Sörljärdens vattentäkt. Av den anledningen anser sökanden att det inte finns skäl 

att genomföra fler utredningar vad gäller konsekvenserna av en utrivning. Sökanden 

vill samtidigt framhålla att alternativet till en utrivning, om bolaget menar att 

Sörljärdens vattentäkt är beroende av Milsbrodammen, är att Nordanstig Vatten AB 

får överta ansvaret för dammen, under förutsättning av bolaget bygger en väl 

fungerande fiskväg i form av ett omlöp förbi dammen. Sökanden vill 

uppmärksamma Nordanstig Vatten AB om att inriktningsbeslutet Fria 

vandringsvägar för fisk i Nordanstigs kommun, som kommunfullmäktige antog 

2017 (KF § 7, 20 17-02-06), säger att vid eventuella intressekonflikter ska i första 

hand miljöåterställning och förbättrade möjligheter till ökad biologisk mångfald 

prioriteras. Orsaken till att bolagets förslag till skyddsområde för vattentäkten 

skiljer sig från det sökanden utgått ifrån är att det förslag som fanns registrerat hos 

kommunen var det som bolaget skickade ut inför ett informationsmöte den 10 

september 2015. Sökanden konstaterar dock att något fastställt vattenskyddsområde 

inte finns för Sörljärdens vattentäkt.

Svar på synpunkter från Sörfjärdens Fiskehamnsförening Ekonomisk förening
Vid utrivning av kraftverksdammama kommer en relativt stor del av nuvarande 

botten vid framför allt Milsbro att blottläggas och sedimenttransporten kommer till 

en början att öka när avsatta sediment eroderar till följd av ökad strömnings- 

hastighet i vattnet. Dammarna har hittills till viss del hindrat den naturliga sediment 

transporten i vattendraget och i och med borttagandet av dammarna kommer delar 

av det upplagrade materialet att förflyttas nedströms. En del av detta material 

kommer att avsättas i nuvarande torrfåror, som till följd av kraftverksdammama 

blivit rejält urspolade, och en annan del, i huvudsak mera finkomigt material, 

kommer att föras längre nedströms med det strömmande vattnet. Det bidrag till den 

naturliga sedimenttransporten som dammutrivningama kommer att medföra är av 

övergående natur och svårt att beräkna omfattningen av.

¬



Svar på synpunkter från Sörfjärdens intresseförening

En utredning av konsekvenserna av att riva kraftverksdammarna i Gnarpsån har 

genomförts av Norconsult AB på sökandens uppdrag. Uttagsområdet för 

Sörfjärdens vattentäkt ligger ca 2 km nedanför Milsbrodammen och vattennivån här 

påverkas inte av utövningarna enligt vad som framkommit i utredningen.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) erbjöds möjlighet att yttra sig vid det 

fortsatta samrådet som pågick 24 maj till 21juni 2017. SGU valde att inte lämna 

något yttrande då.

Som framgår av bestämmelserna i 11 kap. 19 § miljöbalken ska tillstånd till 

utrivning alltid lämnas för en vattenanläggning i ytvatten, om det inte sker ett 

förordnande om övertagande av underhållet av anläggningen (20 §).

Bestämmelserna i 11 kap. 6 § miljöbalken är därmed inte aktuella i detta miljömål.

Sökanden har återkommande och under lång tid haft kontakt med Nordanstig 

Vatten i detta ärende. Planerna på att öva kraftverksdammarna blev offentliga då 

förslaget om att köpa de båda vattenkraftsfastigheterna behandlades politiskt i apöl 

2016; det vill säga innan det fanns något allmänt vattenverk i Sörljärden. Det har 

därför funnits goda möjligheter att väga in konsekvenserna av en utövning vid 

projekteöng och utförande av vattenverket.

Milsbro och Gällsta kraftverk är så kallade strömkraftverk som inte hindrar 

vaöationer i flödet. Eftersom ingen regleöng av vattenflödet sker vid kraftverken 

förändras inte åns flöde i Sörljärden av en dammutövning.

Svar på synpunkter från Britt-Mari Roos
Se ovanstående stycke.

Svar på synpunkter från Karl-Evert Berglin

Sökanden avser att ersätta eventuella skador arbetet medför.
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HUVUDFÖRHANDLING
Mark- och miljödomstolen har avgjort målet med huvudförhandling och syn 

torsdagen den 1 november 2018. Under huvudförhandlingen bestämdes att 

kompletterande handlingar från sökanden m.fl. skulle inges efter avslutad 

huvudförhandling.

YTTRANDEN INKOMNA EFTER HUVUDFÖRHANDLINGEN
Nordanstigs kommun
Nordanstigs kommun föreslår följande villkor för den i målet ansökta

verksamheten.

1. Om inte framgår av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i huvudsak i 
enlighet med vad sökanden har angett i ansökningshandlingarna och i övrigt 
uppgivit eller åtagit sig i ärendet.

2. Skulle den ansökta utrivningen medföra negativ påverkan på någon av de 
omkringliggande brunnarna för enskild vattenförsörjning ska kommunen 
snarast tillgodose en likvärdig vattenförsörjning till berörd fastighet samt 
bekosta en långsiktig vattenförsörjning till fastigheten. Villkoret behöver endast 
uppfyllas då den påverkade brunnen dels uppförts, dels brukats, i enlighet med 
vid varje tidpunkt gällande lagstiftning.

3. Så kallade sättningsdubb ska installeras på lämplig byggnad på fastigheterna 
Husta 7:2 och Husta 2:12.

4. Innan utrivning påbörjas ska en enklare antikvarisk dokumentation ske av 
anläggningsdelarna för Gällsta och Milsbro kraftverk.

5. För att det historiska sammanhanget ska vara läsbart i landskapet ska båda 
landfästena sparas för Gällsta kraftverksdamm. För Gällsta kraftverk ska även 
ca 20 meter av intagskanalen lämnas intakt. För Milsbro kraftverksdamm ska 
södra delen av dammen fram till och med mittstödet sparas.

6. Om det inte visar sig vara lämpligt att begränsa utrivningen såsom villkoren 
föreskriver får sökanden, efter samråd med och godkännande av 
tillsynsmyndigheten, justera utrivningens omfattning.

7. De lämningar som finns i anslutning till arbetsområdena får inte skadas i 
samband med arbetena.
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8. Vid behov ska återställning med avseende på sedimentpåverkan genomföras i 
samråd med tillsynsmyndigheten.

9. Arbete i vatten som medför spridning av grumling får endast utföras under 
perioden 1 juni - 30 september och så långt möjligt vid låg vattenföring.

10. Allt arbete i vatten ska utföras med stor aktsamhet för att minimera grumling 
och för att minska risken för att olja och andra miljöskadliga föroreningar når 
vattnet. Saneringsutrustning för hantering av oljespill ska finnas nära tillhands.

11. Maskiner som används i vattnet ska i görligaste mån ha vegetabilisk olja i 
hy draul systemet.

12. De delar av maskinerna som når vattnet ska vara desinficerade eller ha uppnått 
fullständig torrhet om de flyttats från annan sjö eller vattendrag.

13. Innan arbetena påböijas ska sökanden ha tagit fram ett kontrollprogram för 
uppföljning av påverkan på byggnationer och grundvattennivån samt miljön till 
följd av arbetena. Kontrollprogrammet ska utformas i samråd med tillsyns
myndigheten.

Länsstyrelsen Gävleborg
Länsstyrelsen har tagit del av sökandens slutliga förslag till villkor för och lämnar

följande synpunkter på sökandens villkor nr 5 och 6.

Villkor nr 6 grundar sig i länsstyrelsens yrkande i samband med huvud

förhandlingen men sökanden har gjort justeringar i formuleringen av villkoret.

Syftet med länsstyrelsens villkorsförslag var att det ska finnas en viss möjlighet till 

flexibilitet av utrivningens omfattning. Länsstyrelsen anser dock att utgångspunkten 

ska vara att utrivningen ska ske i enlighet med villkor 5. En justering av 

utrivningens omfattning bör endast vara aktuell om det visar sig tekniskt svårt att 

genomföra utrivningen på det sätt som föreskrivits, att det är förenat med risker för 

exempelvis ras eller om den kvarvarande dammkroppen hindrar vattnets naturliga 

framkomst på ett oacceptabelt sätt. För att tydliggöra sammanhanget mellan villkor 

nr 6 och villkor nr 5 anser länsstyrelsen att dessa båda villkor bör sammanfogas till 

ett villkor. Länsstyrelsen föreslår därför att villkor nr 6 utgår och att villkor nr 5 

formuleras enligt följande:
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5. För att det historiska sammanhanget ska vara läsbart i landskapet ska båda 

landfästena sparas för Gällsta kraftverksdamm. För Gällsta kraftverk ska även 
ca 20 meter av intagskanalen lämnas intakt. För Milsbro kraftverksdamm ska 

södra delen av dammen fram till och med mittstödet sparas. Förändringar i 

utrivningens omfattning kan medges efter samråd med och godkännande av 

tillsynsmyndigheten om det skulle visa sig tekniskt svårt eller medföra 

betydande risker att spara dessa anläggningsdelar.

Övriga villkor tillstyrks i enlighet med sökandens förslag.

Nordanstig Vatten
Nordanstig Vatten AB vill framhålla att sökande, trots bolagets tidigare påpekanden 

(skriftligen 2017-11-08, 2018-06-04 och 2018-10-17 samt vid huvudförhandlingen 

2018-11-01), inte kunnat lämnat svar på följande utredningsutlåtande gällande den 

allmänna dricksvattentäkten i Sörfjärden:

”Mest troligt kan en tillrinning av grundvatten ske genom sandformationen/ 

isälvsavlagr ingen från väst/nordväst under Gnarpsån. Grundvatten kan 

eventuellt infiltrera i det grova isälvsmaterialet som finns i anslutning till 

Milsbrodammen i Gnarpsån lite längre uppströms eller ytterligare längre bort i 

isälvsmaterialet och sedan rinna vidare mot den planerade vattentäkten. Denna 

tillrinning från uppströms liggande områden möjliggör större uttag från 

vattenresursen. ”

Grundvattenutredningen, från vilket ovanstående citat är hämtat, säger alltså att 

Milsbrodammen kan möjliggöra en direkt infiltration till Gnarpsåsen. I sökandes 

geohydrologiska utredning diskuteras inte denna aspekt överhuvudtaget, sökandes 

utredning tar bara upp konsekvenser för grundvattenytans nivå lokalt kring och 

uppströms dammarna. Nordanstig Vatten AB anser mot denna bakgrund att 

utredningsunderlaget avseende risken för konsekvenser för dricksvattentäkten i 

Sörfjärden är bristfälligt och påminner om att sökandens egen geohydrologikonsult 

under huvudförhandlingens syn vid Milsbrodammen uttryckte att man bör titta 

vidare på just denna frågeställning.
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Avseende kontrollprogrammet bör det även omfatta kontroll av påverkan på 

grundvattentillgången i Gnarpsåsen i anslutning till de större vattentäkterna i 

Sörljärden (allmän respektive enskild) för att undersöka eventuella negativa effekter 

utifrån vad som ovan framförts.

Sid 46
ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM M 309-18
Mark- och milj ödomstolen 2019-01-17

Gnarpsåns Vattenregleringsförening u.p.a.
Föreningen är mycket orolig över vilka konsekvenser ansökans planer kan få på 

bl.a. naturens livsmiljö. I ansökan yrkas ”Att alla nuvarande tillstånd till vatten

verksamhet samt andra rättigheter knutna till de aktuella anläggningarna, 

undantaget regleringsdammen vid Grännsjöns utlopp, skall upphöra att gälla sedan 

utrivningarna utförts Det är ett långt gånget yrkande som inte underbyggs 

någonstans i ansökans olika delar och bilagor. Yrkandet innebär att alla äldre 

vattenanläggningar i ån med biflöden skulle vara olagliga och krävas att tas bort. 

Det gäller broar, gamla kraftverkskanaler, äldre dammar m.m. Man måste vara 

tydligare med sitt yrkande så att det bara gäller dammarna i Milisbro, Gällsta och 

Lunnsjöns utlopp.

Föreningen anser vidare att en del av de frågetecken de haft inte blev tillräckligt 

beskrivna i vare sig ansökan med bilagor eller under huvudförhandlingen. Den 

presenterade miljökonsekvensbeskrivningen saknar följande.

• Alternativa beskrivningar för att fauna ska kunna passera. Det kan vara omlöp 
eller tekniska lösningar, vilket ju nämndes vid huvudförhandlingen. Analys av 
påverkan, vinst eller kostnader fattas.

• Mängden sediment i dammarna är inte beräknat utan endast uppgivet som <1 m. 
Inte heller finns några redovisningar om huruvida sedimentet innehåller 
miljögifter och hur detta i så fall ska hanteras.

• Skadeförebyggande åtgärder för sinande brunnar, vattentäkten till Sörljärden, 
fastigheter och andra anläggningar vid ån. Saknar även åtgärdsförslag och 
kostnader.

• Beräknad nytta av åtgärderna i form av mängden sportfiskeintäkter, mängden 
ytterligare lax och havsöring eller andra samhällsekonomiska resultat. För att få 
tillstånd för utrivningen måste man väl ha någon nytta av åtgärden? I ansökan 
anges en ekonomisk kalkyl för att försvara tillåtligheten enligt 11 kap. 6 §. 
Utrivning och återställning av strömbiotoper uppskattas till 2 miljoner kronor 
helt utan framlagda beräkningar och kalkyler. Det verkar inte som man tagit med 
förväntade kostnader för sinande brunnar, sjunkande hus, förstörd vattentäkt till
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Sörfjärden, undersökningar inför ansökan, omfattande kontrollprogram efter 
eventuellt tillstånd m.m. Sannolikt får man anta att kalkylen är ordentligt 
underskattad, men ändå inte satt i relation till den eventuella samhälls
ekonomiska nyttan.

Riksdagen antog i juni 2018 två nya långsiktiga energipolitiska mål för det svenska 

energisystemet. Ett energiintensitetsmål på 50 procents minskad energiintensitet till 

2030 som omfattar hela energisystemet och ett mål om 100 procent förnybar 

elproduktion till 2040. Målen överensstämmer med den ram överenskommelse som 

fem av riksdagspartierna i Energikommissionen (S, M, MP, C och KD) ställde sig 

bakom i juni 2016, den så kallade energiöverenskommelsen. Att med dessa 

kunskaper i ansökan hänvisa till HaVs utredning (2014:14) om besparing av 1,3 

GWh/år verkar otidsenligt. Här borde ansökan använt aktuellare uppgifter för att 

vara trovärdig.

Föreningen anser att ett flertal av föreningens framförda synpunkter kvarstår som 

obesvarade trots den efter huvudförhandlingen inlämnade kompletteringen av 

ansökan från Nordanstig kommun. Föreningen anser därför att tillstånd inte ska ges, 

i vart fall inte innan eventuella miljökonsekvenser med skadeförebyggande åtgärder 

är tillräckligt redovisade.

Sörfjärdens fiskehamnsförening
Föreningen anser inte att deras synpunkter avseende risk för sedimentering av 

hamninloppet/åmynningen har beaktats i sökandens föreslagna villkor. Om frågan 

inkluderas i punkt 8 anser föreningen att punkten behöver förtydligas, samt att det 

även bör framgå under vilken tidsperiod ansvaret minst ska gälla.

Sverker Söderström
Nordanstigs kommun har i ett par omgångar gått ut med informationen om att 

dammarna ska öppnas för test avseende påverkan på brunnar, sättningar m.m. Detta 

har inte gjorts då länsstyrelsen motsatt sig det enligt kommunen. Länsstyrelsen kan 

eventuellt ha framfört att det krävs tillstånd för en sådan åtgärd.
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Huvudförhandling
Mark- och miljödomstolen har avgjort målet efter att ha hållit huvudförhandling och 

syn den 1 november 2018.

Det föreligger inget processhinder
Rådighet finns

I de vattenområden som berörs av ansökta utrivningar har Nordanstigs kommun den 

rådighet som krävs enligt 2 kap. 1 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser 

då kommunen äger de anläggningar som ska rivas. Enligt 2 kap. 5 § i nyss nämnda 

lag har en kommun rådighet att bedriva sådan vattenverksamhet som är önskvärd 

från allmän miljö- eller hälsosynpunkt eller som främjar fisket vilket är syftet med 

dels de planerade åtgärderna i Lunnsjöbäcken i form av om- och återledning av 

bäcken, dels de planerade åtgärderna i form av återskapandet av den fysiska miljön i 
anslutning till Gäll sta och Milsbro kraftverk.

Miljökonsekvensbeskrivningen

Den i målet upprättade miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven i 6 kap. 

miljöbalken. Den kan således godtas som underlag för prövningen av ansökan från 

Nordanstigs kommun.

Sammantaget anser domstolen att det inte föreligger något hinder att uppta ansökan 

till prövning i sak.

Rätt att vidta utrivning av dammar
Ansökan avser utrivningar av tidigare tillståndsgivna vattenanläggningar. Av 11 

kap. 19 § miljöbalken framgår att tillstånd alltid ska lämnas till utrivning av en 

vattenanläggning i ytvatten, om det inte enligt 20 § förordnas att skyldigheten att 

underhålla anläggningen övergår på annan. Något sådant förordnande föreligger 

inte.
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Behöriga att ansöka om tillstånd till utrivning är anläggningens ägare och den som i 

övrigt svarar för anläggningens underhåll (se Bjällås m.fl. Kommentaren till 11 kap. 
19 § miljöbalken). Av ansökningshandlingar framgår att Nordanstigs kommun är 

ägare till samtliga anläggningsdelar som ska utrivas.

Mark- och miljödomstolen bedömer att ansökan i allt väsentligt uppfyller de krav 

man kan ställa på en ansökan enligt 11 kap. 19 § och att ansökan innehåller 

tillräckliga utredningar för att kunna avgöra målet och föreskriva nödvändiga 

villkor med hänsyn till motstående intressen.

Nordanstig Vatten AB m.fl. befarar att utrivningen av dammarna allvarligt kan 

skada grundvattentäkter i Sörfjärden då utrivningen kan orsaka minskad grund

vattenbildning till Sörfjärdens grundvattentäkter. Mark- och miljödomstolen gör 

följande bedömning i frågan. Inledningsvis konstateras att grundvattentäktema i 
Sörfjärden är anlagd i en grusås, Gnarpsåsen, som i stort löper längs med Gnarpsån. 

Grundvattentäkterna ligger söder om Gnarpsån. Avståndet från den kommunala 

vattentäkten till den närmast uppströms liggande kraftverksdammen vid Milsbro är 

ungefär tre kilometer. Enligt SGUs jordartskarta över området består den ytligt 

liggande jordarten i Gnarpsåns dalgång av främst postglacial sand, från Milsbro 

ända ned till Sörfjärden. Ett mindre område med isälvssand tillhörande Gnarpsåsen 

redovisas strax norr om Gnarpsån vid Milsbro. I samband med att mark- och 

miljödomstolen höll syn vid Milsbro kraftverk noterades att berg i dagen uppträder i 

anslutning till kraftverksdammens södra nedströmssida, d.v.s. jordtäcket är där 

relativt tunt. Mark- och miljödomstolen konstaterar därefter att Milsbro kraftverk är 

ett s.k. strömkraftverk utan reglering av vattenflödet. Det vattenflöde som tidigare 

avleddes via tilloppstuben till kraftverket kommer efter utrivning att avrinna via 

naturfåran. Utrivningen kommer därmed inte att ge upphov till någon förändring av 

vattenflödet i Gnarpsån nedströms kraftstationens utlopp. Den stora förändringen 

vid utrivningen kommer att bli en grundvattensänkning uppströms respektive 

damm. Nedströms dammarna kommer påverkan på grundvattennivåerna att bli 

högst marginella. På basis av detta i kombination med att isälvsförekomsten vid 

Milsbro ligger på norra sidan av Gnarpsån och grundvattentäktema i Sörfjärden
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ligger på den södra sidan av Gnarpsån, d.v.s. åsen korsar Gnarpsån någonstans 

mellan Milsbro och Sörfjärden med där möjlighet för inducerad infiltration, anser 

mark- och miljödomstolen att risken för påverkan på grundvattentäktema i 

Sörljärden vid en utrivning av dammarna är minimal.

Sammantaget gör mark- och miljödomstolen bedömningen att tillstånd till utrivning 

ska ges.

Rätt att utföra biotopvårdande åtgärder
De restaureringsåtgärder som ska göras i vattenområdet i anslutning till Gällsta och 

Milsbro kraftverk bedöms bli positiva för biotopen. De eventuella olägenheter för 

sakägare som åtgärderna kan medföra får anses som mycket begränsade. Tillstånd 

till sökta biotopvårdande åtgärder i anslutning till Gällsta och Milsbro kraftverk ska 

därmed ges.

Rätt att omleda/återinleda Lunnsjöbäcken
Omledning av Lunnsjöbäcken i dess övre del och återledningen till ursprunglig fåra 

i bäckens nedre del syftar till att gynna biotopen i vattendraget och bibehålla 

konnektiviteten med Gnarpsån efter utrivning av Milsbrodammen. Eventuella 

olägenheter som åtgärderna kan medföra bedöms bli mycket begränsade. Tillstånd 

till sökta åtgärder i form av omledning och återledning av Lunnsjöbäcken ska 

därmed ges.

Villkor
Nordanstigs kommun har efter huvudförhandlingen lämnat förslag till villkor för 

ansökt verksamhet. Länsstyrelsen har tillstyrkt villkorsförslaget men anser att 

villkor 5 och 6 bör sammanfogas till ett villkor efter viss omformulering. Mark- och 

miljödomstolen gör samma bedömning som länsstyrelsen.

Nordanstig Vatten AB anser att kontrollprogrammet även bör omfatta kontroll av 

grundvattennivåerna i Gnarpsåsen i anslutning till grundvattentäktema i Sörljärden. 

Trots mark- och miljödomstolens tidigare redovisade bedömning att risken för
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påverkan på grundvattentäkterna i Sörljärden vid en utrivning av dammarna är 

minimal gör mark- och miljödomstolen samma bedömning som Nordanstig Vatten 

AB avseende kontrollprogrammets innehåll.

Ersättning
Av 31 kap. 19 § miljöbalken framgår att den som river ut en vattenanläggning ska 

betala skälig ersättning för skador på annans egendom som orsakas av bestående 

ändring av vattenförhållandena. Skulle skador eller olägenheter uppkomma har 

sökanden förklarat sig villig att ersätta dessa. Om enighet inte kan uppnås vid 

eventuell skadereglering bör sådan tvist lösas genom att part hänskjuter frågan till 

mark- och miljödomstolens prövning inom den tid som gäller för anmälan av 

oförutsedd skada.

Arbetstid och tid för anmälan av oförutsedd skada
Arbetstid och tid för anmälan av oförutsedd skada bör fastställas i enlighet med 

sökandens förslag.

Rättegångskostnader

De i målet yrkade rättegångskostnaderna ska utdömas på grund av sökandens 

medgivande.

Prövningsavgift
Mark- och miljödomstolen finner inte skäl att ändra den prövningsavgift på 15 000 

kronor som domstolen tidigare fastställt i beslut den 14 februari 2018.
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (MMD-01) 

Överklagande senast den 7 februari 2019. Prövningstillstånd krävs. 

På mark- och miljödomstolens vägnar

Lars-Göran Bennmarker

ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM
Mark- och milj ödomstolen 2019-01-17

I domstolens avgörande har deltagit chefsrådmannen Lars-Göran Bennmarker, 

ordförande, och tekniska rådet Lars Edlund samt de särskilda ledamöterna Ragnhild 

Widgren och Uno Norberg.
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Ii Sveriges Domstolar

Hur man överklagar
Dom i mark- och miljödomstol som första instans MMD-01

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du 
överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor
Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen 
inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för 
överklagande finns på sista sidan i domen.

Överklaga efter att motparten överklagat
Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den 
andra parten också rätt att överklaga även om tiden 
har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga.

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra 
vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett 
anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 
4 veckor från domens datum.

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det 
första överklagandet dras tillbaka eller av något annat 
skäl inte går vidare.

Så här gör du
1. Skriv mark-och miljödomstolens namn och 

målnummer.

2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. 
Tala om vilken ändring du vill ha och varför du 
tycker att Mark- och miljööverdomstolen ska ta 
upp ditt överklagande (läs mer om prövnings
tillstånd längre ner).

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

4. Tämna namn samt aktuella och fullständiga upp
gifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer.

Om du har ett ombud, lämna också ombudets 
kontaktuppgifter.

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

6. Skicka eller lämna in överklagandet till mark- och 
miljödomstolen. Du hittar adressen i domen.

Vad händer sedan?
Mark- och miljödomstolen kontrollerar att överklag
andet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär 
att domen gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar mark- 
och miljödomstolen överklagandet och alla handling
ar i målet vidare till Mark- och miljööverdomstolen.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgiv
ning, kan även Mark- och miljööverdomstolen skicka 
brev på detta sätt.

Prövningstillstånd i Mark- och miljö
överdomstolen
När överklagandet kommer in till Mark- och miljö
överdomstolen tar domstolen först ställning till om 
målet ska tas upp till prövning.

Mark- och miljööverdomstolen ger prövnings
tillstånd i fyra olika fall.

• Domstolen bedömer att det finns anledning att 
tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt rätt.

• Domstolen anser att det inte går att bedöma om 
mark- och miljödomstolen har dömt rätt utan att 
ta upp målet.

• Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra 
domstolar vägledning i rättstillämpningen.

• Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl 
att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du inte får prövningstillstånd gäller den överklag
ade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet 
ta med allt du vill föra fram.

Vill du veta mer?
Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du 
har frågor. Adress och telefonnummer finns på 
första sidan i domen.

Mer information finns på www.domstol.se.
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