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___________ 
 

DOMSLUT 

Tillstånd 

Mark- och miljödomstolen ger Nora kommun tillstånd enligt 11 kap miljöbalken 

till, med ändring av vad som föreskrivits i dom den 18 april 1953 i mål 103/1950, 

inom fastigheterna Nora 1:1 samt Nora 2:1 i Nora kommun 

a) ombyggnad av Hagbydammen innefattande igenfyllning av befintliga 

utskovsluckor, förstärkning av befintlig jorddamm, samt anläggande av fiskväg 

genom dammens högra sida i form av inlöp med överfallsdamm. 

b) utrivning av Sågbladsdammen innefattande avlägsnande av befintlig 

dammanläggning, med undantag av de gjutna landfästena, samt återställande av 

mailto:mmd.nacka.avdelning3@dom.se
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åfårans naturliga läge genom schaktning och biotopvårdande åtgärder upp- och 

nedströms dammen. 

c) anläggande av tillfällig fångdamm för utförande av arbetena. 

 

Miljökonsekvensbeskrivning 

Mark- och miljödomstolen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen. 

 

Villkor 

1. Arbetena ska utföras i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden 

angivit i ansökan eller i övrigt åtagit sig i målet. 

2. Arbeten i vatten ska utföras så att störande grumling begränsas i möjligaste 

mån. 

3. Sökanden ska vid utförande av ansökta åtgärder innehålla Naturvårdsverkets 

riktlinjer för buller från byggarbetsplatser, NFS 2004:15. 

4. Sökanden ska i samråd med tillsynsmyndigheten ombesörja erforderlig 

provtagning av schaktmassor för att säkerställa särskilt omhändertagande av 

förorenade massor. 

5. Sökanden ska senast tre månader innan de tillståndsgivna åtgärderna 

påbörjas ge in förslag till kontrollprogram till tillsynsmyndigheten. 

6. Sökande ska ge in särskilt kontrollprogram för drift, skötsel och uppföljning 

av fiskvägen vid Hagbydammen till tillsynsmyndigheten och 

kontrollprogrammet ska godkännas av tillsynsmyndigheten. 

7. Vid en eventuell förändring av vattenföringen i Hagbyån i samband med 

omprövning enligt den Nationella planen för vattenkraft, som påverkar 

funktionen av fiskvägen vid Hagbydammen ska kommunen i samråd med 

tillsynsmyndigheten genomföra de mindre justeringar av fiskvägen som är 

erforderliga för att uppnå och bibehålla en god funktion för upp- och 

nedströms vandring. 

 
Arbetstid 

De arbeten för vattenverksamhet som medgetts i denna dom ska vara utförda inom 

fem år från det att domen har fått laga kraft. 
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Oförutsedd skada 

Om den vattenverksamhet som avses med tillståndet medför skada som mark- och 

miljödomstolen inte förutsett, får den skadelidande framställa anspråk på ersättning. 

Sådant anspråk ska för att tas upp till prövning framställas till mark- och 

miljödomstolen senast fem år från arbetstidens utgång. 

 

Verkställighetsförordnande 

Tillståndet får tas i anspråk utan hinder av att domen inte har vunnit laga kraft. 

 

Prövningsavgift 

Mark- och miljödomstolen bestämmer prövningsavgiften till 70 000 kr. 

 

Rättegångskostnader 

1. Nora kommun ska ersätta Länsstyrelsen i Örebro län för rättegångskostnader 

med 50 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till 

dess betalning sker.  

 

2. Nora kommun ska ersätta Kammarkollegiet för rättegångskostnader med  

25 600 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till dess 

betalning sker.  

_____________ 
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YRKANDEN 

1. Nora kommun (sökanden) yrkar att mark- och miljödomstolen lämnar sökanden 

tillstånd enligt 11 kap miljöbalken att, med ändring av vad som föreskrivits i 

dom den 18 april 1953 i mål 103/1950, inom fastigheterna Nora 1:1samt Nora 

2:1 i Nora kommun utföra 

a. ombyggnad av Hagbydammen innefattande igenfyllning av befintliga 

utskovsluckor, förstärkning av befintlig jorddamm, samt anläggande av 

fiskväg genom dammens högra sida i form av inlöp med 

överfallsdamm. 

b. utrivning av Sågbladsdammen innefattande avlägsnande av befintlig 

dammanläggning, med undantag av de gjutna landfästena, samt 

återställande av åfårans naturliga läge genom schaktning och 

biotopvårdande åtgärder upp- och nedströms dammen. 

Allt i huvudsaklig enlighet med vad som framgår av teknisk beskrivning, Bilaga 2 

till ansökan. 

2. Sökanden yrkar även rätt att anlägga tillfällig fångdamm för utförande av 

arbetena. 

3. Sökanden yrkar slutligen att mark- och miljödomstolen 

a. fastställer arbetstiden för vattenverksamheterna till 5 år från den dag 

tillståndsdomen vinner laga kraft, 

b. bestämmer tiden för anmälan av ersättning för oförutsedd skada på 

grund av de ansökta vattenverksamheterna till 5 år räknat från utgången 

av arbetstiden, 

c. förordnar om att en tillståndsdom får tas i anspråk även om det inte 

vunnit laga kraft (verkställighetsförordnande), 

d. föreskriver villkor i enlighet med sökandens förslag, vilket redovisas i 

avsnitt 7 nedan, samt 

e. godkänner den till ansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivningen 

(MKB). 
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VILLKORSFÖRSLAG 

Sökanden föreslår att ett tillstånd förenas med följande villkor. 

1. Arbetena ska utföras i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden angivit 

i ansökan eller i övrigt åtagit sig i målet. 

2. Arbeten i vatten ska utföras så att störande grumling begränsas i möjligaste 

mån. 

3. Sökanden ska vid utförande av ansökta åtgärder innehålla Naturvårdsverkets 

riktlinjer för buller från byggarbetsplatser, NFS 2004:15. 

4. Sökanden ska i samråd med tillsynsmyndigheten ombesörja erforderlig 

provtagning av schaktmassor för att säkerställa särskilt omhändertagande av 

förorenade massor. 

5. Sökanden ska senast tre månader innan de tillståndsgivna åtgärderna påbörjas ge 

in förslag till kontrollprogram till tillsynsmyndigheten. 

ANSÖKAN 

Orientering 

Hagbydammen och Sågbladsdammen är belägna längs med Hagbyån i Nora 

kommun, Örebro län, i utkanten av tätorten Nora och omkring två kilometer 

uppströms Hagbyåns mynning i Norasjön. De kraftverk som tidigare låg vid 

dammarna ersattes på 1950-talet av det uppströms belägna Hagby kraftverk och 

varken Hagbydammen eller Sågbladsdammen, som fortfarande ägs av kommunen, 

har längre någon funktion för kraftproduktionen. Reglering till förmån för 

kraftproduktionen sker vid Plåthammardammen. Utloppet från Hagby kraftverk leds 

genom en cirka 700 meter lång tunnel som mynnar cirka 100 meter nedströms 

Sågbladsdammen. När kraftverket är i drift sker en minimitappning om 30 l/s förbi 

kraftverket vidare mot Hagbydammen. 
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Hagbydammen och Sågbladsdammen är i dåligt skick och i behov av åtgärder. 

Dammarna utgör även vandringshinder för fisk. Nora kommun avser därför att 

bygga om de båda dammarna för att förbättra säkerheten vid dessa och samtidigt 

möjliggöra för framtida fiskvandring. Planerade åtgärder innebär att 

utskovsluckorna i Hagbydammen stängs igen samt att förstärkning sker av den 

befintliga jorddammen. Vidare anläggs ett inlöp för fisk med en tröskelhöjd som 

innebär att vattenspegeln i dammen bevaras huvudsakligen på dagens nivå. Vid 

Sågbladsdammen rivs kvarvarande betongtröskel ut samt restaureringsarbeten sker i 

åsträckan. 

Med hänsyn till Hagby kraftverk och storleken av rådande minimitappning är det 

inte möjligt att åstadkomma en fullt tillfredsställande fiskvandring förbi dammarna, 

utan detta kräver även omprövning av villkoren för kraftproduktionen för att öka 

minimitappningen. När och om en sådan omprövning kan komma till stånd är dock 

oklart. Kommunen anser emellertid att det är angeläget av dammsäkerhetsskäl att få 

till stånd en ombyggnad av Hagbydammen och har därför beslutat att gå vidare med 

tillståndsansökan och utformat åtgärderna för att fungera såväl vid dagens flöden 

som ett eventuellt framtida ökat flöde. 
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Utformning av ansökan 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) med samrådsredogörelse (Bilaga 3), 

fastighetsuppgifter samt sakägarförteckning (Bilaga 4). 

Referenssystem 

Som referenssystem för höjdangivelser används RHOO i ansökan samt bilagor om 

inte annat anges, se närmare i Bilaga 2, avsnitt 2.3. 

Rättsliga utgångspunkter 

Tidigare prövning 

Hagbydammen och Sågbladsdammen lagligförklarades år 1953 i samband med att 

det nya Hagby kraftverk byggdes uppströms dammarna och de gamla kraftverken 

vid Hagbydammen och Sågbladsdammen stängdes, se Österbygdens vattendomstols 

dom den 18 april 1953, Ans. D. 103/1950, Bilaga 1till ansökan. I domen fastställs 

även dämningsgräns vid Hagbydammen till +97,63 m och vid Sågbladsdammen till 

+88,33 m samt att minimitappningen förbi Hagby kraftverk vid 

Plåthammardammen ska vara minst 30 l/s. 

I samband med anläggande av fjärrvärmeledning har dammkrönet höjts ca 0,6 m 

och har idag en höjd av +98,5. Höjningen bedömdes inte utgöra tillståndspliktig 

vattenverksamhet. 

Hagby kraftverk ägs idag av Hagby Kraft AB som i samband med övertagandet av 

anläggningen även tagit över verksamhetsutövaransvaret enligt gällande tillstånd för 

kraftverket med tillhörande delar, inklusive Plåthammardammen. Hagbydammen 

och Sågbladsdammen har dock inte överlåtits utan kommunen är alltjämt ägare av 

dessa anläggningar med det ansvar som framgår av 1953 års dom, vilket utöver 

iakttagande av dämningsgränser vid dammarna även innebär en skyldighet att vid 

anmodan anlägga ålyngelledare. 

Ansökans omfattning 

Ansökan innefattar tillstånd till säkerhetshöjande åtgärder vid Hagbydammen samt 

anpassning för framtida fiskvandring genom anläggande av en fiskväg samt 

överfallsdamm, medan Sågbladsdammen till stor del rivs ut och åfåran restaureras. 
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De nu aktuella åtgärderna innebär således att dammarna till stor del rivs ut och 

därför yrkas att vad som anges i 1953 års dom ifråga om Hagbydammen och 

Sågbladsdammen ersätts av det nya tillståndet. Däremot kvarstår 1953 års dom i de 

delar som avser Hagby kraftverk och till kraftverket hörande anläggningar inklusive 

Plåthammardammen. 

Omgivningsförhållanden 

Allmänt 

Hagbydammens tillrinningsområde omfattar knappt 300 km2 och sträcker sig från 

Karlskogas omgivningar i sydväst, upp till i höjd med Lindesberg i norr. Områdets 

två stora vattenmagasin är sjöarna O och Vikern. O är oreglerad medan Vikern 

regleras vid Gyttorps kraftverk. Från Vikern rinner vattnet vidare ut i Åsbosjön. 

Cirka 1km från Åsbosjöns utlopp ligger Plåthammardammen som reglerar 

vattenytan i Åsbosjön. 

Intill dammen ligger intaget till Hagby kraftverk. När kraftverket är i drift sker en 

minimitappning om 30 l/s som rinner förbi kraftverket vidare mot Hagbydammen. 

Efter Hagbydammen rinner vattnet vidare till Sågbladsdammen som ligger drygt 

200 meter nedströms. 

Sågbladsdammen är idag nästan helt utriven och det enda som finns kvar är tröskeln 

och själva brobanan. 

Utloppet från Hagby kraftverk går i en cirka 700 meter lång tunnel som mynnar 

cirka 100 meter nedströms Sågbladsdammen. Från kraftverkets utloppstunnel rinner 

vattnet sedan vidare i Hagbyån, genom Nora stad, tills den mynnar i Norasjön efter 

cirka 1,5 km. 

Sedan några år tillbaka har vattennivån i magasinet uppströms Hagbydammen legat 

på nivån +95,4 m. 

Hydrologiska förhållanden 

Karaktäristiska flöden i Hagbyån vid utloppet i Norasjön har tagits fram utifrån O 

modellerade data, se Bilaga 2, avsnitt 2.1. Hagbyåns medelvattenföring är ca 3,8 

m3/s med en variation under året. 
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Medellågvattenföringen uppgår till 0,70 m3/s och medelhögvattenföringen till  

12,8 m3/s. Vattennivån i Hagbyån vid de aktuella dammarna styrs emellertid av den 

minimitappning som sker vid det uppströms belägna Hagby kraftverk, som uppgår 

till 30 l/s. Med hänsyn till detta redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen såväl 

effekterna av de ansökta åtgärderna utifrån nuvarande förhållanden som efter 

eventuellt framtida ökade flöden i Hagbyån. 

Natur- och vattenmiljö 

Naturmiljön i dammarnas närområde bedöms som artfattig och är till stor del 

påverkad av bebyggelse med vägar och bostäder samt anlagda gräsmattor. Särskilt 

utpekad och värdefull naturmiljö finns dock vid Hagbydammens magasin och 

uppströms dammen. Vid Hagbyåns mynning finns även intressanta fågellokaler. 

Elfiskeprovtagning har tidigare utförts i Hagbyån mellan Åsbosjön och Norasjön på 

två platser. År 2011fångades stensimpa, gers, abborre, gädda och lake. 

Fiskbeståndet är tydligt påverkat av reglering och vandringshinder med en låg 

individtäthet och få arter. Kiselalgssammansättningen visar samtidigt att 

vattendraget är påverkat av föroreningar. Signalkräfta finns på flera lokaler längs 

Hagbyån, bland annat vid Sågbladsdammen. Utter observerades år 2006 längs 

vattendraget uppströms Plåthammardammen. För en mer utförlig 

omgivningsbeskrivning hänvisas till miljökonsekvensbeskrivningen, Bilaga 3 till 

ansökan. 

Miljökvalitetsnormer 

Vattenförekomstens ekologiska status är klassificerad som otillfredsställande och 

miljökvalitetsnormen är satt till god ekologisk status senast år 2027. Motivet till 

gällande klassificering är bland annat problem med konnektiviteten i vattendraget. 

Fiskbeståndet är även tydligt påverkat av reglering och vandringshinder med låg 

individtäthet och artfattighet. Kvalitetsfaktorn bottenfauna har dock bedömts uppnå 

god status. Fiskväg för upp- och nedströmspassage vid Hagbydammen och 

Sågbladsdammen är åtgärder som anges i VISS för att uppnå god vattenstatus. 
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Teknisk beskrivning 

Beskrivning av befintliga anläggningar 

Den befintliga dammanläggningen vid Hagbydammen är totalt cirka 100 m lång 

och består av två fyllnadsdammar på var sida om ett ca 4 m brett utskov med fyra 

luckor. Utskovets tröskel är belägen på nivån +94,19 m och dess totala 

avbördningsförmåga uppgår till drygt 35 m3/s. Dammkrönet är drygt 3 m brett och 

över krönet går en grusad gång- och cykelväg. Dammen har bedömts vara 

uppbyggd av morän med inslag av finjord och eventuell finns även tät spont inne i 

dammen. Hagbydammen har i dagsläget som enda syfte att skapa en vattenspegel 

och har dammsäkerhetsklass B, vilket innebär att dammbrott bedömts få stora 

konsekvenser. Sågbladsdammen, som delvis är utriven, består av ett betongutskov 

med kortare anslutningsdammar på sidorna. Utskovet har två öppningar åtskilda 

av en bropelare. Båda öppningar har tröskeln på nivån +86,36 m och dammkrönet 

har nivån cirka +89,00 m. Vattenytan vid dammen ligger i dagsläget precis vid 

tröskeln eftersom luckorna är avlägsnade. Dammens avbördningskapacitet är cirka 

36 m3/s. För en närmare beskrivning av befintliga anläggningar, se Bilaga 2 till 

ansökan. 

Ansökta åtgärder 

Allmänt 

Ansökta åtgärder vid Hagbydammen omfattar anläggande av fiskväg med ett 

överfall, igenfyllning av nuvarande utskov och förstärkning av befintlig 

dammanläggning. Åtgärderna kommer medföra en sänkning av vattennivån i 

Hagbydammen i förhållande till den dämningsgräns som anges i domen, till nivån 

+94,9 m, och cirka 0,6 m under den vattennivå som sedan en tid tillbaka hållits i 

dammen genom tidigare sänkning av dammtröskeln. Ansökta åtgärder har således 

utformats så att stor del av vattenspegeln bibehålls samtidigt som dammen genom 

inlöpet blir självreglerande och en naturlik fiskväg kan skapas. Genom åtgärderna är 

avsikten att dammen ska kunna klassificeras i en lägre dammsäkerhetsklass. 
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Ansökan omfattar även tillstånd till utrivning av de dämmande delarna av 

Sågbladsdammen samt återställande av åfåran omkring den befintliga 

dammanläggningen. 

Planerade åtgärder beskrivs i Bilaga 2, avsnitt 4 och redovisas kort nedan. 

Hagbydammen 

De planerade ombyggnaderna vid Hagbydammen består av: 

- anläggande av ett ca 175 m långt överfall där vattnet avbördas. Överfallet 

går uppströms från dammkroppen. Längst uppströms, vid fiskvägens inlopp 

anläggs spanten med en lägre höjd, på en sådan nivå att magasinet får en ny 

normalnivå om cirka +94,9 m. Närmare jorddammen byggs krönet med 

höjden +95,50 m. Överfallet kommer förslagsvis att konstrueras med 

stålspont som stöds av fyllnadsmassor. 

- anläggande av fiskväg längs med vattenspegelns högra sida i den naturliga 

åfårans sträckning bakom överfallsdammen. Fiskvägen går igenom den 

högre delen av nuvarande dammkropp som grävs bort vid anläggandet och 

sänks för att erhålla en jämn lutning i fiskvägen. Sediment vid arbetsområdet 

och den planerade fiskvägens sträckning schaktas bort. 

- igenfyllning av utskov efter anläggandet av fiskvägen. 

- förstärkning av dammkroppen med erosionsskydd på uppströmssidan 

bestående av krossmaterial. Även nedströms förstärks anläggningen med ett 

filterlager samkross och erosionsskydd av krossmaterial. Fjärrvärmeledning 

dras om och placeras i kulvert. 

Efter genomförda arbeten i vatten kommer ny bro för gång- och cykelväg anläggas 

över den justerade delen av dammkroppen. Bron ingår dock inte i ansökan. 

Sågbladsdammen 

De kvarvarande delarna av Sågbladsdammen planeras att rivas ut och området 

återställas i huvudsak enligt följande: 

- utrivning av befintlig anläggning, bortsett från de gjutna landfästena. 

Betongtröskeln bilas ned för att erhålla en erforderlig bottenlutning. 

- en fångdamm kommer att anläggas för genomförandet av arbeten och tas 

bort efter utrivning. 



  Sid 12 
NACKA TINGSRÄTT DOM  

 
M 552-19 

Mark- och miljödomstolen  
 
 
 

- återställande av åfåran i dess ursprungliga läge med schaktning och 

utläggning av stenar, block och naturgrus samt utformas för att gynna 

viltpassager. 

- återställande av överfarten över dammkrönet med nya balkar för brobana. 

Alternativutredning 

Inför ansökan har olika alternativa åtgärder och konstruktioner utretts, bl. a en mer 

omfattande förstärkning av Hagbydammen för att uppfylla kraven för en högre 

säkerhetsklass. Det har även övervägts att genomföra en sänkning av magasinet och 

att anlägga ett bräddöverfall. Båda dessa alternativ uppnår en förhöjd 

dammsäkerhet, men de har valts bort bland annat eftersom vandringshindret för fisk 

inte undanröjs och lösningarna innebär höga kostnader. 

Ytterligare ett alternativ som utretts och valts bort är utrivning av de dämmande 

delarna i Hagbydammen och en återställning av den berörda åsträckan. En utrivning 

åtgärdar, i likhet med valt alternativ, problem med dammsäkerhet och 

vandringshinder. Lösningen medför dock stora förändringar av den fysiska miljön 

eftersom vattenspegeln uppströms dammen i princip helt försvinner och stadsbilden 

således skulle förändras väsentligt. En utrivning bedöms även medföra omfattande 

massarbete och ett stort behov av bland annat terrängmodellering. De ytor som 

torrläggs kan även behöva iordningsställas, vilket medför krav på kommunen 

avseende såväl planarbete som skötsel. 

Att inte vidta några åtgärder och därmed behålla anläggningen i befintligt skick, 

nollalternativet, är i princip inte möjligt mot bakgrund av den säkerhetsrisk som 

befintlig anläggning vid Hagbydammen utgör. Nollalternativet innebär även att 

det definitiva vandringshindret kvarstår. 

Vad gäller Sågbladsdammen är denna redan utriven i stora delar och att reparera 

dammen är i praktiken inte ett alternativ. Att inte vidta några åtgärder innebär att 

anläggningen fortsätter att utgöra ett vandringshinder. 
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Miljökonsekvenser 

Sammanfattning 

En beskrivning av förväntade miljökonsekvenser av ansökta åtgärder beskrivs i 

Bilaga 3, avsnitt 8 till ansökan. 

Sammantaget bedöms projektet medföra positiva konsekvenser för vattenmiljön 

eftersom två vandringshinder undanröjs och bättre förutsättningar skapas för det 

akvatiska livet. Med rådande minimitappning från Plåthammardammen saknas dock 

förutsättningar för en funktionell fiskväg då vattendjupet på flera ställen blir för lågt 

för fiskvandring. Det finns också risk för igenväxning vid små flöden som medför 

stillastående vattensamlingar. 

Naturmiljön påverkas genom att vattennivån sänks vilket bedöms ge möjligheter för 

en ökad biologisk mångfald i strandzonen kring Hagbydammens magasin och längs 

den berörda sträckan av Hagbyån. 

Tillfälligt negativa konsekvenser kan uppstå för vattenmiljö och vattenkvalitet 

under anläggningsskedet genom den schaktning som planeras. Avverkning av 

grövre lövträd kan också bli aktuellt för att öka framkomligheten. Skyddsåtgärder 

kommer dock att vidtas för att minska skador på träd och hänsyn tas till eventuellt 

förekommande ädellövträd. 

Landskapsbild och rekreationsvärden bedöms i stort sett som oförändrade medan 

åtgärderna har stor säkerhetshöjande effekt. 

Framtida avbördning m m 

Åtgärderna innebär att avbördningsförmågan ökar då fiskvägen dimensioneras för 

att klara 100-årsflöden om knappt 40 m3/s. Vattennivån uppströms Hagbydammen 

vid olika tillflöden beskrivs i Bilaga 2, avsnitt 5.1 till ansökan. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Ansökta åtgärder förändrar inte rådande vattenföring via dammarna men bidrar till 

ökad konnektivitet och nämns som åtgärder som bör genomföras för att uppnå god 

ekologisk status enligt åtgärdsprogrammet i VISS. 
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Ansökta åtgärder bedöms inte strida mot icke-försämringskravet eller motverka 

uppnående av god ekologisk status, utan ligger således i linje med 

vattenmyndighetens förslag på möjliga åtgärder för att nå god ekologisk status för 

berörd vattenförekomst. 

Vattenrättsliga frågor 

Rådighet 

För att ansöka om tillstånd för att bedriva vattenverksamhet krävs rådighet över 

berört vattenområde. Nora kommun äger berörda anläggningar samt fastigheterna 

Nora 1:1och 2:1 där Hagbydammen samt Sågbladsdammen är belägna. Sökanden 

har således erforderlig rådighet i egenskap av fastighetsägare. 

Åtgärderna får även anses utgöra sådan vattenverksam het som är önskvärd från 

allmän miljö- och hälsosynpunkt enligt 2 kap 5 § lagen (1998:812) med särskilda 

bestämmelser om vattenverksam het. 

Fastighetsförhållanden och sakägare 

En ansökan om tillstånd till vattenverksam het ska enligt 22 kap 1§ 2 st 1 p 

miljöbalken innehålla en förteckning över de fastigheter som tas i anspråk för 

vattenverksamheten med uppgift om ägare och berörda innehavare av särskild rätt 

till fastigheterna. Vilka fastigheter som ska anses berörda av en vattenverksamhet 

framgår av 9 kap 2 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om 

vattenverksamhet. 

Fastighetsförhållandena i området framgår av Bilaga 4:1 till ansökan. 

Endast sökandens egna fastigheter Nora 1:1och 2:1 tas i direkt anspråk för de 

ansökta åtgärderna. Ytterligare fastigheter och verksamhetsutövare bedöms dock 

kunna beröras av de ansökta åtgärderna och även dessa fastigheter har därför 

inkluderats i sakägarförteckningen, med utdrag ur fastighetsregistret för respektive 

fastighet, se Bilaga 4:2 till ansökan. Sökanden har även kontakt med ledningsägare 

med anledning av den omdragning av fjärrvärmeledningen vid Hagbydammen, 

inom fastigheterna Nora 1:1och 2:1, som planeras. 
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Ersättningsfrågor 

Ansökta åtgärder innebär att vattennivån sänks till +94,9 m i Hagbydammens 

vattenmagasin, vilket är 2,5 m under dagens tillståndsgivna dämningsgräns men 

endast cirka 0,6 m lägre än den nuvarande normala vattennivån dammen. Området 

kring dammen kommer att förändras med en något mindre vattenspegel och det kan 

vid nuvarande tappning uppfattas som en överdimensionerad fiskväg. Avsikten är 

dock att erhålla en miljö som anpassas till landskapet och att ta estetiska hänsyn vid 

utformningen, såsom val av material och vid detaljutformning av fiskvägen. 

Vattennivån i Hagbyån vid Sågbladsdammen förväntas även bli något mindre än i 

dag med bibehållen minitappning om 30 l/s vid Hagby kraftverk. Skillnaden 

bedöms dock bli liten mot nuvarande förhållanden efter som någon uppdämning 

inte sker vid dammen. Vattennivån nedströms Sågbladsdammen kommer inte att 

förändras med anledning av ansökta åtgärder. Ansökta åtgärder avser kommunens 

fastigheter och påverkar endast omgivningen genom en förändrad landskapsbild och 

i viss mån lägre vattenståndsnivåer. Sökanden bedömer dock inte att åtgärderna 

medför någon ersättningsgill skada för berörda sakägare och någon ersättning 

erbjuds därmed inte i målet. Såvitt avser ledningsomläggningar är sökandens avsikt 

att träffa separata överenskommelse med ledningsägare. 

Verksamhetens tillåtlighet 

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler 

I Bilaga 3, avsnitt 10 till ansökan redogörs för hur sökanden avser att 

iaktta de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken. 

Tillåtligheten enligt 11 kap miljöbalken 

Enligt 11 kap 6 § miljöbalken får en vattenverksam het bedrivas endast om dess 

fördelar från allmän och enskild synpunkt överväger kostnaderna samt skadorna och 

olägenheterna av denna. Kostnaderna för verksamheten har uppskattats till cirka  

11 mkr. Värdet av de planerade åtgärderna består främst i att en säkrare 

dammkonstruktion erhålls och att vattenmiljön i Hagbyån på sikt kommer att 

förbättras genom att bland annat fiskvandring möjliggörs. Endast under byggskedet 
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förväntas verksamheten kunna medföra en negativ inverkan på vattenmiljön. 

Fördelarna av de planerade åtgärderna bör således anses överväga kostnaderna för 

dessa samt de begränsade skador och olägenheter som kan uppkomma under 

anläggningstiden. 

Samråd 

En redogörelse för det samråd som skett inför ansökan finns i Bilaga 3: A med 

samrådsunderlag, protokoll och yttranden. Samrådet har genomförts skriftligen 

såväl som genom möte med länsstyrelsen, Nora kommun och Samhällsbyggnad 

Bergslagen samt berörda enskilda. 

Synpunkter har förts fram bl. a med anledning av ansökt alternativ valts framför 

utrivning, förändring av landskapsbild samt buller under anläggningsskedet. 

Övrigt 

Tidplan 

Sökanden har yrkat om verkställighetsförordnande. Skälen för detta är den 

säkerhetsrisk som den befintliga anläggningen vid Hagbydammen innebär samt att 

den planerade utrivningen av Sågbladsdammen torde vara förhållandevis 

okontroversiell och därmed borde kunna påbörjas trots ett eventuellt överklagande i 

någon del. 

INKOMNA YTTRANDEN SAMT SLUTFÖRANDE AV TALAN I SKRIFT 

EFTER HUVUDFÖRHANDLING 

Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket har avstått från att yttra sig. 

Länsstyrelsen i Örebro län 

Yrkanden 

Länsstyrelsen har yrkat att sökandens yrkande avseende Hagbydammen (1a) i första 

hand avslås. Länsstyrelsen har i andra hand yrkat att mark- och miljödomstolen 

beslutar att sökanden ska bygga en fiskväg i enlighet med Länsstyrelsens reviderade 

förslag. Länsstyrelsen vidhåller att sökandens yrkanden angående Sågbladsdammen 
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(1b) kan medges. Länsstyrelsen har yrkat ersättning för rättegångskostnader med 129 

000 kr. 

Utveckling av Länsstyrelsens ställningstagande 

Länsstyrelsen har gått igenom Nora kommuns ansökan om tillstånd och anser att 

ansökan inklusive miljökonsekvensbeskrivningen och tekniska beskrivningen ska 

kompletteras inom följande områden: 

- Rättsliga utgångspunkter 

- Dammsäkerhet 

- Planer och program 

- Kulturmiljö 

- Miljökvalitetsnormer 

- Fiskvägar 

- Minvattenföring 

- Förorenade områden 

- Verkställighetsförordnande 

En mer detaljerad beskrivning av behovet av kompletteringar finns nedan. 

Rättsliga utgångspunkter 

Enligt vad sökanden framför i ansökan under punkt 2.2 Ansökans omfattning 

kommer Sågbladsdammen och Hagbydammen att till stor del rivas ut och sökanden 

yrkar därför att de delar som berör de aktuella dammarna i 1953 års dom ersätts 

med ett nytt tillstånd. Länsstyrelsen konstaterar samtidigt att det inte finns några 

yrkanden och villkorsförslag avseende den kontinuerliga driften, varken för den nu 

ansökta fiskvägen/dammanläggningen eller den nuvarande verksamhet/damm-

anläggning som kommer att finns kvar. Inte heller finns det något funktionsvillkor 

för fiskvägen. Sökanden behöver därför komplettera ansökan avseende detta. 

Sökanden behöver tydliggöra i vilken omfattning de föreslagna åtgärderna innebär 

en utrivning av den befintliga Hagbydammen och vilka delar av den befintliga 

Hagbydammen som kommer att finnas kvar efter att de föreslagna åtgärderna 

genomförts. 
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Dammsäkerhet 

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn haft kontakt med Nora kommun under de 

senaste tio åren med avseende på de brister som finns vid Hagbydammen avseende 

dammsäkerhet och att åtgärder behöver vidtas eftersom det finns risk för 

människoliv vid ett dammbrott. Kommunen har tagit fram utredningar som 

beskriver bristerna och vilka åtgärder som kan vidtas. Dessa utredningar behöver 

integreras i en högre grad i ansökan. I ansökan anges att ett av målen med 

åtgärderna är att höja dammsäkerheten och sänka Hagbydammens 

dammsäkerhetsklass. Hur sökanden har kommit fram till att dessa mål kommer att 

uppnås framgår inte av ansökan. Sökanden behöver utförligt beskriva rådande 

brister inklusive eventuellt läckage genom dammen, vad som behöver vidtas för att 

dessa brister ska kunna åtgärdas och vilket resultat åtgärderna skulle ge avseende 

risk för dammhaveri och konsekvenserna av ett sådant. Med tanke på att bebyggelse 

finns i nära anslutning till vattenvägen behöver det tydliggöras om och i så fall hur 

hänsyn har tagits till detta vid framtagandet av den planerade verksamheten 

(huvudalternativet) så väl som alternativa åtgärder i kapitel 7 i MKB. 

Enligt Energiforsks rapport 2019:573 Miljöanpassningar och dammsäkerhet innebär 

en genomföring genom en fyllningsdamm i princip alltid svagheter och därmed 

risker. Ett inlöp innebär att vattenvägen kan bli känsligare för igensättning av 

drivgods, vilket även fortsättningsvis ger att dammen kräver regelbunden tillsyn, i 

synnerhet vid höga flöden. Hagbydammens konstruktion är inte känd i full 

utsträckning, vilket även innebär större osäkerheter. I ansökningshandlingarna 

anges osäkerheter gällande dammens konstruktionsmaterial och om en spont finns 

eller ej. Om det är en homogen fyllningsdamm utan tätkärna/spont, filter och 

erosionsskydd ska det tydliggöras om föreslagna åtgärder är tillräckliga för den del 

av dammen som lämnas kvar och särskilt för anslutningen till fiskvägen. Det 

behöver även framgå om och i vilken omfattning det i nuläget förekommer läckage 

genom dammen och vilken påverkan det har fått på t.ex. inre erosion (urspolning av 

finmaterial) som kan ha försvagat konstruktionen. 

I sammanhanget är det även värt att notera att Hagbydammens dammanläggning är 

farlig verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor. 
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Planer och program 

Länsstyrelsen saknar sökandens bedömning av om de åtgärder som föreslås i 

ansökan är förenliga med gällande detaljplan eller inte. Samhällsbyggnads-

förvaltningen Bergslagen har vid ett möte med Länsstyrelsen informerat om ett 

planarbete för att möjliggöra bostäder och mindre verksamheter, t.ex. café, bageri 

eller hantverk, på fastigheten Bryggeriet 3 som ligger nedströms både 

Hagbydammen och Sågbladsdammen. Länsstyrelsen har med anledning av 

fastighetens närhet till Hagbydammen framfört synpunkter på planarbetet den  

13 juni 2018. Med anledning av detta anser Länsstyrelsen att sökanden ska redovisa 

hur kommunen arbetar vidare med planarbetet på fastigheten Bryggeriet 3, både vad 

som har gjorts det senaste året och hur arbetet kommer att fortsätta framöver. Det 

behöver till exempel tydliggöras om det kommer att tas fram en detaljplan för 

fastigheten och vilken utveckling av området som planen avser att möjliggöra. Det 

behöver även framgå om, hur och vilken hänsyn som tagits till kommunens planer 

på fastigheten Bryggeriet 3 vad gäller den planerade verksamheten 

(huvudalternativet) och alternativa åtgärder enligt kapitel 7 i MKB:n. 

Kulturmiljö 

Länsstyrelsen har under samrådet framfört att en kulturmiljöanalys var nödvändig 

att utföra för att på ett fullgott sätt belysa de konsekvenser som kan bli en följd av 

ett genomförande av åtgärder. Det hade varit önskvärt att resultatet från 

kulturmiljöanalysen på ett tydligare sätt hade vävts in i, och tagits hänsyn till, i de 

andra underlagen som ligger till grund för ansökan, t.ex. MKB. I miljökonse-

kvensbeskrivningen anges det på sidan 28 att den planerade verksamheten innebär 

”obefintliga konsekvenser för kulturmiljövärden”. Länsstyrelsen delar inte den 

bedömningen. De planerade åtgärderna påverkar visserligen kulturmiljövärden i 

mindre utsträckning än många andra, liknande projekt, men det är ofrånkomligt att 

omfattande markingrepp, i vattenanknutna miljöer där verksamhet pågått i 

århundraden, på något sätt kommer att påverka kulturmiljövärden. Sökanden 

behöver därför komplettera MKB genom att mer nyanserat beskriva hur de 

föreslagna åtgärderna påverkar kulturmiljövärden, både i positiv och negativ 

bemärkelse. Dels hur åtgärderna kommer påverka den samlade kulturmiljön runt de 
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berörda dammarna och dels påverkan på enskilda objekt främst i form av 

fornlämningar. För att kunna göra denna bedömning behöver det framgå i detalj hur 

åtgärderna kommer att utföras, i form av t.ex. användande av arbetsvägar och 

utformning av biotopvårdande åtgärder. 

Hagbydammen 

Nordväst om det område där fiskvägen planeras att anläggas förekommer ett objekt 

i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister. Objektet är registrerat under 

beteckningen Nora 672:1 och utgör platsen för ett hammarområde, där bland annat 

husgrunder och rester av äldre dammvallar förekommer. Länsstyrelsen bedömer att 

området för dessa lämningar utgör en fornlämning. Denna fornlämning finns med i 

den kulturmiljöanalys som sökanden gjort. Länsstyrelsen bedömer att denna 

fornlämning riskerar att påverkas av de planerade åtgärderna. Anläggandet av 

fiskvägen kommer visserligen att ske på ett visst avstånd från de närmast synliga 

lämningarna. I informationen i fornlämningsregistret framgår dock att lämningarna 

sannolikt är delvis dolda under vatten – de kan även vara övertäckta av massor. Det 

innebär att fler lämningar än de nu synliga kan finnas i området. Lämningar kan 

också finnas över ett större område än vad som nu är känt. Lämningarna kommer 

också att påverkas av en sänkning av vattennivån i dammen. Fler lämningar kan bli 

synliga, vilket kan ses som positivt, men det kan samtidigt bli svårare att skydda 

och bevara lämningarna. Det är också stor risk att lämningar i området kan påverkas 

och skadas av de biotopvårdsåtgärder som planeras: enligt miljökonsekvens-

beskrivningen (s. 16) planeras sådana åtgärder just i anslutning till det område där 

hammarlämningen finns. MKB behöver kompletteras med hur hänsyn ska tas till 

dessa lämningar. Det behöver även framgå hur arbetsvägar och markarbeten 

planeras så att påverkan på fornlämningen i mesta möjliga mån undviks. 

Sågbladsdammen 

Området runt Sågbladsdammen är, som framgår av kulturmiljöanalysen, komplext 

och innehåller lämningar från flera skilda tidsepoker. Många av spåren av de äldre 

verksamheterna i området är vaga och svåra att uppleva på plats, medan spåren från 

senare tiders verksamhet är lättare att ta till sig t.ex. miljön runt sågbladsfabriken. 
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Ur allmän kulturmiljösynpunkt är det spåren av dessa senare tiders verksamhet som 

bör stå i fokus vid kommande arbeten vid dammen, och även vid utformning av ny 

bro med mera – detta kommer även till uttryck i kulturmiljöanalysen. Länsstyrelsen 

bedömer dock att även de planerade åtgärderna vid Sågbladsdammen riskerar att 

påverka fornlämningar. De utgörs av ett småindustriområde med lämningar efter 

kvarn, vattenränna och hjulgrav med mera (Nora 642:2). Förekomst av slagg inom 

området kan även tyda på förekomst av en tidigare stångjärnshammare (Nora 

642:1). Det är även sannolikt att ytterligare lämningar kan förekomma i anslutning 

till vattnet, men att dessa lämningar är övertäckta av massor – vid markarbeten i 

området kan även dessa äldre, ej synliga, lämningar komma att påverkas. Beroende 

på utformning av åtgärderna vid utrivning av dammen och anläggande av ny 

brobana kan dessa fornlämningar beröras, i olika stor grad beroende på slutlig 

utformning av de markarbeten som krävs. Även de biotopvårdande åtgärderna 

riskerar att beröra fornlämningar. MKB behöver kompletteras med hur hänsyn ska 

tas till dessa lämningar. 

Miljökvalitetsnormer 
Hagbyån mynnar i Norasjön och Sågbladsdammen utgör det första vandringshindret 

i Hagbyån och Hagbydammen det andra. Vattenförekomsten Hagbyån mellan 

Åsbosjön och Norasjön är klassad som otillfredsställande ekologisk status. Det är 

främst fisk och de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna som är avgörande för 

bedömning. Enligt VISS ska miljökvalitetsnormen god ekologisk status uppnås till 

år 2027. I ansökan under punkt 6.3 drar sökanden slutsatsen att ansökt verksamhet 

inte försämrar statusen ytterligare avseende någon kvalitetsfaktor och motverkar 

inte heller uppnåendet av god ekologisk status. Utifrån praxis från EU-domstolen 

genom den s.k. Weserdomen, är domstolen skyldig att inte lämna tillstånd till ett 

projekt när projektet kan orsaka en försämring på kvalitetsfaktornivå eller när 

projektet äventyrar uppnåendet av en god status hos en ytvattenförekomst. I det här 

fallet ser Länsstyrelsen inte att projektet orsakar en försämring på 

kvalitetfaktornivå, så avseende icke-försämringskravet delar vi sökandens 

uppfattning att hinder inte föreligger mot att meddela tillstånd. Dock räcker det inte 

att konstatera att det inte sker en försämring på kvalitetsfaktornivå, utan prövningen 
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måste också ta hänsyn till projektets påverkan på möjligheterna att uppnå god 

status. Förhållandena i Hagbyån är kraftigt störda. Dammar och konstgjorda 

vattenspeglar vid naturliga forssträckor i Hagbyån innebär negativ påverkan på 

vattenmiljön och sökande behöver utförligt redovisa på vilket sätt behållandet av 

vattenspegeln och uppbyggande av ny damm i Hagbyån inte äventyrar uppnåendet 

av god status för vattenförekomsten. 

Fiskvägar och utrivning 
Fiskfaunan i Hagbyån har otillfredsställande status vilket till stor del bedöms bero 

på hydromorfologisk påverkan i form av reglering, indämning, vandringshinder och 

rensning. Historiska uppgifter finns om ett rikligt bestånd av öring i Hagbyån vilket 

vittnar om en levande vattenmiljö. Att återskapa livsmiljöer och 

vandringsmöjligheter för fisk i Hagbyån är helt avgörande för att uppnå 

miljökvalitetsnormen om god ekologisk status. De föreslagna 

fiskvandringsmöjligheterna vid både Sågbladsdammen och Hagbydammen ska 

lämpligen jämföras med en återställning av området till ett så naturlikt tillstånd som 

möjligt för att ge en klar bild om huruvida sökandes förslag påverkar uppnåendet av 

god status. Sökande behöver redovisa hur nedströmsvandring av fisk kommer 

fungera vid olika flöden med den fiskväg som presenterats vid Hagbydammen. 

Samt hur kvarvarande vattenspegel påverkar möjligheten för fisk att vandra både 

uppströms och nedströms. Inloppet längst upp i fiskvägen är oftast den svagaste 

länken i en fiskväg och sökande behöver därför redovisa hur den kommer se ut så 

att det inte utgör en försvårande passage. Det är också viktigt att sökande visar hur 

fiskvandringen ska följas upp så att man kan säkerställa att vandringsvägarna 

fungerar, t.ex. om fiskvägen kommer anpassas för installation av en fiskräknare. 

Nedströms Sågbladsdammen är den brantaste och mest modifierade sträckan i 

Hagbyåns naturfåra. En bro medför i sig en trång passage i ett vattendrag och 

ytterligare en smal fåra leder till ännu högre vattenhastigheter. Sökanden behöver 

redogöra för hur fiskvandring kommer säkerställas på platsen med nuvarande 

förslag. Sökanden behöver även tydliggöra varför en viltpassage har valts istället för 

att återställa åfåran så långt möjligt i anslutning till Sågbladsdammen. 
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Stora delar av Hagbyån är påverkad av rensning och sökande behöver förtydliga om 

alla sträckor mellan dammarna kommer biotopvårdas eller specificera vilka sträckor 

där biotopvård kommer utföras för att underlätta fiskvandring och förbättra 

livsmiljöerna för fisk och andra vattenlevande organismer. 

Sediment och förorenade områden 

I MKB står bland annat att byggnationen av inlöpet kommer att erfordra en 

väsentlig schaktning i sjöbotten upp mot befintlig slänt väster om magasinet. 

Sökanden behöver förtydliga hur utförd sedimentprovtagning med två 

provtagningspunkter i magasinets mitt respektive nära dammluckorna i 

Hagbydammen ger en representativ bild över föroreningssituationen för dammen. 

Det behöver även förtydligas hur provtagningspunkterna är positionerade och 

representativa i förhållande till de planerade åtgärderna inklusive schaktning, 

blottläggning av sedimentbotten vid sänkning av vattenytan mm samt eventuellt 

komplettera med förslag på utökad provtagning. Sökanden behöver även motivera 

om även provtagning i sediment eller dammkonstruktion vid Sågbladsdammen 

behövs utifrån de planerade åtgärderna vid den dammen. Ansökningshandlingarna 

behöver kompletteras med riskbedömning och eventuellt behov av skyddsåtgärder 

angående blottläggning av eventuellt förorenade sediment vid sänkt vattennivå etc. I 

MKB framgår hur hanteringen av massor är avsedd. Det behöver förtydligas hur 

planerad hantering av massor är lämplig och i enlighet med Naturvårdsverkets 

vägledning kring återvinning av avfall för anläggningsändamål. Sökanden jämför 

uppmätta halter i sediment inför masshantering med Naturvårdsverkets riktvärden 

för förorenad mark, Känslig Markanvändning, vilka inte är riktigt jämförbara. 

Naturvårdsverkets riktvärden baseras på normaltäta jordarter och är beräknade för 

föroreningar som ligger i mark ovanför grundvattenytan, vilket ger en annan 

spridningsrisk med mera jämfört med sediment. Resultatet från sedimentprovtag-

ningen behöver istället jämföras med jämförvärden för sediment. De åtgärder som 

beskrivs i ansökan innebär att ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska 

innefatta de uppgifter som ingår i en anmälan enligt 28 § förordning (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för de planerade åtgärderna. Vägledning för 

vad en sådan anmälan ska innehålla finns på Länsstyrelsens webbsida. 
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I handlingarna anges att grumling bör motverkas och om möjligt fångas upp. 

Sökanden behöver förtydliga om ytterligare åtgärder utöver åtgärder vid lågvatten 

och fångstdamm vid den nedre dammen behövs samt motivera om det även behövs 

en fångdamm vid Hagbydammen. Komplettera med bedömning om det inför 

rivning av fångdamm finns behov av provtagning av sediment, skyddsåtgärder och 

villkor kring detta. 

Verkställighetsförordnande 

Sökande har yrkat att tillståndsdom får tas i anspråk även om det inte vunnit laga 

kraft. Länsstyrelsen ser inte varför sökanden behöver ett verkställighetsförordnande 

enligt 22 kap 28 § MB. Sökanden har heller inte angett några skäl för detta yrkande 

eller vilket slag av säkerhet sökanden avser att ställa. 

Övrigt 
Länsstyrelsen ser det som angeläget att delta vid kommande huvudförhandling och 

ber därför domstolen att kontakta oss för att stämma av förslag på datum innan det 

kungörs. Länsstyrelsen yrkar ersättning för sina rättegångskostnader med belopp 

som kommer att anges senare. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ser positivt på 

genomförande av de dammsäkerhetshöjande åtgärderna men avstår i övrigt från att 

yttra sig i målet. MSB hänvisar i dessa frågor om dammsäkerhet och dammarnas 

utformning m.m. till Affärsverket Svenska kraftnät som är dammsäkerhets-

myndighet på central myndighetsnivå, om domstolen önskar synpunkter i detta mål 

utöver de som Länsstyrelsen lämnar som regional dammsäkerhetsmyndighet. 

Kammarkollegiet 

Kammarkollegiet yrkar att sökandens yrkande avseende Hagbydammen i första 

hand avslås.  Kammarkollegiet yrkar i andra hand att mark- och miljödomstolen 

beslutar att sökanden ska bygga en fiskväg i enlighet med Länsstyrelsens reviderade 

förslag. Kammarkollegiet har inget att erinra mot utrivningen av Sågbladsdammen. 
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Gällande Hagbydammen anförs följande. Det är förvisso så att en ansökan styrs av 

sökandens yrkanden, inlämnade underlag etc. Det ankommer dock på domstolen att 

avgöra om sagda underlag kan läggas till grund för det yrkade tillståndet. Detta ska 

vägas mot att den ansökan som nu presenterats ska läggas till grund för moderna 

miljövillkor, dvs. sökanden har inte för avsikt att inkomma med en omprövning av 

verksamheten i samband med att Hagbyån prövas enligt den nationella 

prövningsplanen. Hagbydammens enda existensberättigande är dess vattenspegel. 

Dammen har ingen elproducerande funktion och utgör ett vandringshinder. Endast 

genom länsstyrelsens förslag om fiskväg kan Hagbyåns konnektivitetsproblem 

åtminstone delvis åtgärdas. 

 

Sökanden skriver i ab 37 att det är upp till sökanden att tillse att ansökta åtgärder 

inte äventyrar uppnåendet av miljökvalitetsnormer och inte heller att en försämring 

sker av den nuvarande klassificeringen. Det ovan av sökanden uppgivna är ett direkt 

resultat av Weserdomen, där EU-domstolen (efter en begäran om förhandsbesked 

från den tyska förvaltningsdomstolen som prövade ärendet kring tolkningen av 

vattendirektivets (2000/60/EU) krav, framförallt artikel 4.1 gällande miljömål) 

ansåg att en verksamhet som medför en försämring av ekologisk eller kemisk status 

eller äventyrar uppnåendet av dessa mål inte får tillåtas. Den undantagsmöjlighet 

som Weserdomen uttryckligen pekar på är undantag på grund av ny verksamhet 

(artikel 4.7 i direktivet), vilket inte gäller här. I övrigt ansluter sig kollegiet till 

länsstyrelsens talan. 

SMHI 

SMHI anser att utredningen kring Hagbydammen och Sågbladsdammen är väl 

genomförd och de föreslagna åtgärderna är rimliga. Principiellt förordar SMHI 

alltid utrivning av dammar som inte längre fyller någon funktion. Syftet med det är 

att minimera risk och undvika fortsatt underhåll av dammanläggningar samtidigt 

som den ekologiska nyttan med återställning av strömsträckor maximeras. Sådana 

projekt bör dock alltid genomföras i samförståelse med närboende. Om kommunen 

anser det motiverat att fortsätta underhålla dammanläggningen för att bevara 

vattenspegeln för närboende så kan en kompromiss vara befogad och, enligt 
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förslaget, istället anlägga omlöp kring befintlig damm. Inom den nationella planen 

för omprövning av vattenkraften (NAP) kan kraftverk få nya villkor gällande 

minimivattenföring och då är det rimligt att omlöpets utformning tar hänsyn till 

detta. Samtidigt måste omlöpet klara att avbörda den högvattenföring som gäller vid 

dimensionering av Plåthammardammen.  SMHI förordar att man även tar hänsyn 

till framtida klimatförändringar vid en sådan flödesdimensionering. I övrigt måste 

dammanläggningen fo1isatt leva upp till de säkerhetskrav som ställs på 

anläggningar av gällande dammsäkerhetsklass, se föreskrifter från ansvarig 

myndighet (Svenska Kraftnät). SMHI har en teknisk synpunkt på redovisningen av 

hydrologi i miljökonsekvensbeskrivningen (s. 13) beträffande figur 4. SMHI anser 

att det är olämpligt att redovisa månadsmedelvattenföring i samma diagram som 

medelhögvattenföring (MHQ) eftersom underlagens tidsupp lösning skiljer sig från 

varandra. En läsare får lätt intrycket att vattenföringen under den redovisade 

tidsperioden aldrig överstigit MHQ men detta beror troligtvis på att enstaka 

episoder med högflöden inte syns när man redovisar månadsmedelvärden av 

vattenföringen. SMHI anser därför att man alltid bör redovisa tidsserier av 

dygnsmedelvattenföring tillsammans med MHQ. Däremot kan månadsmedelvärden 

sampresenteras med medelvattenföringen (MQ), eftersom MQ inte beror av 

tidsupplösningen på samma sätt. 

Svenska kraftnät 

Svenska kraftnät konstaterar att Hagbydammen har placerats i dammsäkerhetsklass 

B. Det är därför av vikt att dammsäkerhet ges hög prioritet, och att erforderliga 

underhålls- och förstärkningsåtgärder på befintlig damm genomförs. Svenska 

kraftnät anser att det är positivt att Nora kommun genom konstruktionen av 

överfallsdammen säkerställer avbördningen och därigenom håller nere vattennivån i 

magasinet och minskar dammhaverikonsekvenserna. Svenska kraftnät vill 

informera om § 14 i Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd 

om konsekvensutredning enligt 2 § förordning (2014:214) om dammsäkerhet 

(SvKFS 2014:1). Där framgår att konsekvensutredningen som underlag för 

dammsäkerhetsklassificering ska aktualiseras och tillsammans med förslag på 

klassificering lämnas till tillsynsmyndigheten i samband med prövning av ansökan 
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om tillståndspliktig reparation, ombyggnad eller annan åtgärd som har avgörande 

betydelse för de samhälleliga konsekvenserna av dammhaveri. Svenska kraftnät 

avstår från att lämna synpunkter på konstruktionsmässiga detaljer samt utrivningen 

av Sågbladsdammen. 

E. ON. 

Bifogar en karta på anläggningar tillhörande E.ON som kommer att beröras av 

utrivningen av Sågblads dammen, E.ON vill ha kostnadstäckning för de insatser 

som kommer att behöva göras i form av att sänka kabelstråket även för den servis 

kabel som troligtvis måste få ett nytt läge. 

Hagby Kraft 

Hagby Kraft äger två kraftverk uppströms och ett kraftverk nedströms 

Hagbydammen och Sågbladsdammen vilka nu är föremål för domstolens prövning i 

rubricerat mål. 

 

Hagby kraft deltog i ett samrådsmöte med sökanden den 4 december 2017 vid vilket 

frågan om minimitappning vid Hagby kraftverk diskuterades och Hagby Kraft tog 

upp länsstyrelsens planer på omprövning av villkoret för minimitappning. Hagby 

Kraft upptogs även i den sakägarförteckning som bifogades till 

samrådsredogörelsen och förutsatte att det skulle vara en del av den fortsatta 

prövningen. Med hänsyn till att funktionen av föreslagna skyddsåtgärder i form av 

vandringsväg är beroende av en ökad minimitappning vid Hagby kraftverk anser 

Hagby Kraft att det är olyckligt att det inte tidigare beretts möjlighet att yttra sig i 

målet förrän efter genomförd huvudförhandling. Oaktat detta har Hagby Kraft ingen 

invändning mot att tillstånd meddelas för ansökta verksamheter, men anser att det 

finns frågetecken angående vissa av de föreslagna skyddsåtgärderna som behöver 

belysas enligt nedan. 

Omprövning enligt nationell plan 
Innan Hagby Kraft redovisar sina synpunkter på föreslagna skyddsåtgärder finns det 

även anledning att redogöra för det system för omprövningar av 

vattenkraftsverksamheter som trädde i kraft den 1 januari 2019. Genom 
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bestämmelsen i 11 kap 27 § miljöbalken (MB) infördes ett krav på moderna 

miljövillkor som innebär att samtliga verksamheter för produktion av vattenkraftsel 

ska ha villkor meddelade enligt miljöbalken. Vattenkraftsverksamheter ska förses 

med moderna miljövillkor genom omprövningar. Enligt 11 kap 28 § MB ska en 

nationell plan tas fram som ska ge en nationell helhetssyn för att omprövningarna 

ska genomföras på ett samordnat sätt som innebär största möjliga nytta för 

vattenmiljön och för en nationell effektiv tillgång på vattenkraftsel. Planen tas fram 

av Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska Kraftnät och 

beslutas av regeringen. Planen ska även ange en tidplan för när omprövningar av 

vattenkraftsverksamheter ska genomföras. Vid den tidpunkt som anges i den 

nationella planen ska verksamhetsutövare ansöka om omprövning enligt 24 kap 10 

§ MB. Den nationella planen är ännu inte antagen, men den 3 oktober 2019 lämnade 

myndigheterna sitt förslag till regeringen. Av förslaget till nationell plan framgår 

hur stor del av produktionen i ett avrinningsområde som får tas i anspråk för 

miljöåtgärder utan att det medför en betydande negativ påverkan på energisystemet. 

Det framgår tydligt att kommande omprövningar ska föregås av en 

samverkansprocess där samtliga intressenter är delaktiga. Samverkansprocessen ska 

resultera i ett underlag som ska ligga till grund för de avvägningar som ska göras 

för varje huvudavrinningsområde. Underlaget ska även ligga till grund för 

utpekande av kraftigt modifierade vattenförekomster (KMV) och tillämpningen av 

undantag för mindre stränga kvalitetskrav. Samverkansprocessen ska enligt planen 

påbörjas ca tre år innan tidpunkten för ansökan om omprövning. Hagbyån ska enligt 

den nationella tidplanen omprövas 2030. 

 

Det är såldes inför de kommande omprövningarna 2034 som utredningar av vilka 

åtgärder som kan bli aktuella i Hagbyån ska genomföras. De åtgärder som kan bli 

aktuella ska beakta det riktvärde för produktionsförlust som gäller i 

huvudavrinningsområdet. Det är först när arbetet med kommande omprövningar 

inleds som det kommer finnas att ett underlag för att bedöma vilka åtgärder som ska 

vidtas i Hagbyån enligt de avvägningar som gjorts inom ramen för den nationella 

planen. 
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Föreslagna skyddsåtgärder 
Utifrån det underlag som presenterats i målet avseende vandringsfisk anser Hagby 

Kraft att det kan ifrågasättas huruvida det finns ett behov av en vandringsväg förbi 

Hagbydammen. Nora kommun har dock ansökt om tillstånd att anlägga en 

vandringsväg för att förbättra den ekologiska statusen i vattendraget och för att 

anläggningen ska uppfylla kravet på moderna miljövillkor i 11 kap 27 § MB. 

Hagbydammen kommer således inte att omfattas av kommande omprövningar 2030 

och det kan därför finnas anledning att ta höjd för framtida åtgärder i vattendraget 

vid aktuell prövning. 

 

Att Nora kommun tagit höjd för resultatet av kommande omprövningar betyder inte 

att det är visat att det finns ett behov av vandringsväg i Hagbyån. Vidare så framgår 

det av underlaget att den vandringsväg som Nora kommunen föreslagit i ansökan 

kräver en ökad minimitappning från Hagby kraftverk. Hagby kraftverk är anmält till 

den nationella planen och ska omprövas 2030. 

 

Behovet av vandringsvägar och ökad minimitappning vid Hagby kraftverk ska 

således utredas inom ramen för den samverkansprocess som kommer att föregå 

omprövningarna. I omprövningarna ska det sedan bedömas om det finns skäl att 

föreskriva om en ökad minimitappning eller om åtgärder ska prioriteras vid andra 

anläggningar i avrinningsområdet. Hagby Kraft anser därför att det är viktigt att det 

i kommande dom tydligt framgår att anläggandet av en vandringsväg inte har 

föregåtts av en sådan avvägning som ska göras enligt den nationella planen inför 

kommande omprövningar. 

Sammanfattning 
Hagby Kraft har inga invändningar mot att tillstånd meddelas för ansökt 

verksamhet. Det är dock viktigt att det i kommande dom tydligt framgår att det inte 

genomförts någon bedömning av behovet av den vandringsväg som sökandena 

föreslagit eller den minimitappning som vandringsvägen kräver för att uppnå full 

funktion på det sätt som ska göras inför kommande omprövningar enligt den 

nationella planen. Att Nora kommun anlägger en vandringsväg förbi Hagbydammen 



  Sid 30 
NACKA TINGSRÄTT DOM  

 
M 552-19 

Mark- och miljödomstolen  
 
 
 
innebär inte att det är möjligt att ställa krav på verksamheten vid Hagby kraftverk 

innan omprövningen 2034 eller att det tagits fram ett underlag som kan ligga till 

grund för en avvägning mellan nyttan för vattenmiljön och för en effektiv tillgång 

till vattenkraftsel. 

SÖKANDES BEMÖTANDE 

Inledande kommentar 

Flera synpunkter i målet avser den planerade fiskvägens funktion. Planerade 

åtgärder är dock inte främst föranledda av behovet av fiskväg, då rådande 

förhållanden i Hagbyån inte möjliggör detta, utan syftar till att höja 

dammsäkerheten och att bygga om anläggningarna och vattenvägarna så att dessa 

får en långsiktigt god funktion och utformning. Såväl fiskvägen som renoverings- 

och förstärkningsarbeten av dammen har därmed utformats för att kunna 

omhänderta en större normalvattenföring än den nuvarande, då förhållandena i 

vattendraget kan förväntas komma att förändras i framtiden. Vattenföringen förbi 

dammen styrs idag av minimitappningen förbi Hagby kraftverk, som är reglerad i 

dom, och om kraftverksägaren alternativt länsstyrelsen eller annan behörig 

myndighet initierar en omprövning av villkoren för kraftverket kan flödet i 

Hagbyån komma att förändras och möjliggöra fiskvandring på ett helt annat sätt än i 

dagsläget. Enligt nuvarande förslag till Nationell plan för vattenkraften är Hagbyån 

avsedd att prövas senast 2029. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (aktbil 7) 

MSB ser positivt på genomförande av dammsäkerhetshöjande åtgärder och hänvisar 

i övrigt till Svenska Kraftnäts och länsstyrelsens yttranden. 

Svenska kraftnät (aktbil 13) 

Kommunen noterar myndighetens inställning och avser att ge in en uppdaterad 

konsekvensutredning med förslag på klassificering till tillsynsmyndigheten. 
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SMHI (aktbil 14) 

Utformningen av omlöpet har skett med beaktande av att anläggningar uppströms 

kan komma att omprövas och minimitappning från kraftverket öka, se nedan 

gällande utformning av fiskvägen. Fiskvägen och dammen har även anpassats för 

att kunna klara höga flöden vid framtida klimatförändringar. Inlöpet kommer att 

vara den enda vattenvägen ut från dammen och det kommer kunna avbörda minst 

ett 100-års flöde. 

Kommunen noterar SMHI:s synpunkt avseende redovisning av medelvattenföring. I 

diagrammet nedan redovisas dygnsmedelvattenföring på det sätt som SMHI 

efterfrågar. 

 

Länsstyrelsen (aktbil 18) 

Rättsliga utgångspunkter 

Kommunen anser att det inte är erforderligt att föreskriva villkor för driften av 

anläggningarna eftersom konsekvensen av planerade åtgärder endast består i ett 

bevarande av vissa anläggningsdelar. Inte heller funktionsvillkor för fiskvägen kan 

anses behövligt under nuvarande förhållanden eftersom den rådande vattenföringen 

innebär mycket begränsade möjligheter för fiskvandring, vilket inte heller skulle 

förändras genom en utrivning av Hagbydammen. Det bedöms därför inte rimligt att 

följa upp funktionen av fiskvägen förrän vattenföringen i Hagbyån ökar. För att en 

full funktion av fiskvägen ska bli möjlig måste den uppströms belägna 
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Plåthammardammen åtgärdas samt villkoren för Hagby kraftstation ändras. Dessa 

anläggningar tillhör dock inte kommunen, som därmed inte råder över frågan. 

Kommunen avser dock att säkerställa att åfåran med fiskvägen rensas för att 

möjliggöra ett flöde genom denna. Åtgärderna innebär att Hagbydammen 

framförallt kommer att förstärkas och de flesta anläggningsdelar kommer att 

bevaras. Utskovet kommer dock att fyllas igen och befintliga luckor och stål 

bortmonteras. Under anläggningstiden kommer även höger del av jorddammen 

grävas ur så att vatten tillfälligt kan passera igenom. 

Dammsäkerhet 

Dammens brister är idag flera och det är framförallt dammens höjd tillsammans 

med jorddammens okända och delvis dåliga skick som gör att risken för ett 

dammbrott är förhållandevis stor. Därtill finns det också läckage genom 

jorddammen. Förslaget till ombyggnad innebär i huvudsak att samtliga brister 

kommer åtgärdas: dammkrönet kommer att sänkas, ett tätande skikt kommer att 

läggas ut mot uppströms på den del av jorddammen som blir kvar, slänterna 

kommer att förstärkas med erosionsmaterial, utskovet kommer att läggas igen och 

fjärrvärmeledningen kommer att läggas om. Åtgärderna innebär att jorddammen 

helt kommer att renoveras och att risken vid ett dammbrott minskas genom att 

jorddammen sänks och vattenvolymen också minskar. En sänkt dammkonstruktion 

och vattenyta gör stabiliteten på jorddammen avsevärt bättre. Hela ombyggnaden är 

vidare anpassad efter att det inte finns någon tätande spont inne i befintlig damm, 

men om sådan spont skulle upptäckas under anläggningsarbeten är det endast till 

fördel för dammsäkerheten. Den nya konstruktionen kommer att byggas efter 

gällande riktlinjer som finns för nya dammanläggningar. Vid spontens genomföring 

av befintlig jorddamm kommer anslutningen mellan spont och nuvarande 

tätningsmassor i jorddammen att vara särskilt viktig. Troligtvis kommer spontplank 

svetsats på vinkelrätt mot den längsgående sponten som förlänger läckvägen och 

bygger ihop tätningarna. 

Planerad ombyggnad av Hagbydammen kommer inte att påverka flödet i Hagbyån 

nedströms anläggningen. Tillflödet styrs fortfarande från uppströms belägna 
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Plåthammardammen och bebyggelse belägen nedströms Hagbydammen kommer 

således inte att påverkas av åtgärderna vid anläggningen. 

Planer och program 

Såsom länsstyrelsen påpekar pågår ett planarbete för området, men en färdig plan 

ligger fortfarande förhållandevis långt fram i tiden och samråd har ännu inte 

genomförts. Detaljplanearbetet påverkar således inte omfattningen av nu ansökta 

åtgärder utan det är fortfarande nu gällande detaljplan som är tillämplig. Att 

åtgärderna genomförs är dock en förutsättning för genomförande av den planerade 

detaljplanen för området. 

Kulturmiljö 

Kommunen anser att den kulturmiljöanalys, se bilaga D till MKB, som genomförts 

får anses utgöra ett tillräckligt underlag för bedömning av åtgärdernas inverkan på 

kulturmiljön. Avsänkning av vattennivån i Hagbydammen samt planerat inlöp och 

schakt i den befintliga dammvallen bedöms inte ha någon betydelse för områdets 

kulturhistoriska värden och karaktär. Inte heller utrivningen av de rester som finns 

kvar av Sågbladsdammen kan anses medföra någon påverkan eftersom den till stor 

del redan är utriven. När det gäller fornlämningar i de avsedda arbetsområdena kan 

undersökningar av områden under vattennivån svårligen genomföras innan arbetena 

påbörjas. Under byggnationen kommer besiktning att ske och en beredskap finnas 

för att kontrollera området, vilket avses att regleras i kontrollprogrammet. Vid 

detaljprojektering av arbetsvägar och markarbeten kommer hänsyn att tas till var 

lämningar kan finnas för att undvika påverkan. För det fall fornlämningar skulle 

kunna påverkas av arbeten kommer ett eventuellt tillstånd att hanteras enligt 

kulturmiljölagen (1988:950). 

Miljökvalitetsnormer 

I miljökonsekvensbeskrivningen redogörs för konsekvenserna på vattenkvaliteten. 

Åtgärderna bedöms inte påverka vattenkvaliteten, annat än högst tillfälligt med 

lokal grumling i samband med schaktning- och fyllningsåtgärder. Genom 

åtgärderna möjliggörs fiskvandring förbi Hagbydammen – förutsatt att regleringen 
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vid Plåthammardammen och Hagbykraftstation medför en tillräcklig vattenföring. 

Att vattenspegel och damm bibehålls har inte bedömts ha någon inverkan på 

möjligheterna att nå miljökvalitetsnormen för vattenförekomsten, men en 

förutsättning för att miljökvalitetsnormen ska uppnås är dock att även andra 

åtgärder vidtas i Hagbyån för att bl a öka vattenföring. Oaktat fiskvägens framtida 

funktion kan det i vart fall konstateras att det planerade inlöpet innebär att Hagbyån 

i denna del får en naturlikutformning som bidrar positivt till möjligheten att nå god 

ekologisk status i framtiden. 

Fiskvägar och utrivning 

Kommunen anser att det är ett märkligt resonemang att åtgärderna ska jämföras 

med en återställning av området. Åtgärderna ska, rätteligen och på så sätt som gjorts 

i ansökan, jämföras med nollalternativet, dvs. situationen om ansökta åtgärder inte 

kommer till stånd. I fråga om fiskvägens utformning kommer den att utgöras av en 

naturlik åfåra, vilket utifrån flera aspekter är betydligt mer gynnsamt än en teknisk 

fiskväg. Inlöpet som planeras är så nära man kan komma ett återskapande av det 

naturliga förhållandet samtidigt som en mindre vattenspegel bibehålls. Inlöpet 

kommer att placeras på platsen för den tidigare åfåran och på samma bottennivåer. 

Även sträckan från vattenspegeln och upp till Plåthammardammen återställs till ett 

naturlikt tillstånd. 

Övergången (inloppet) från inlöpet till vattenspegeln kommer att göras mjukt och 

botten i inlöpet byggs upp successivt så att den anslutande botten vid insteget är på 

samma nivå som tröskeln vid insteget. Inloppet från inlöpet ligger vidare inte långt 

från Hagbyåns mynning in i vattenspegeln. Detta underlättar för fisk när de ska hitta 

ner till inlöpet och upp till Hagbyån och på så vis minskas vattenspegelns påverkan 

på fiskvandringen. 

Eftersom kommunen inte kan påverka tillflödet till vattenspegeln eller inlöpet 

kommer inloppet att utformas flexibelt för att senare kunna anpassas till ett större 

flöde för att inte begränsa anläggningens funktion. Inloppet kommer preliminärt att 

dimensioneras för en konstant minimitappning på 30 l/s, vilket är den tappning som 

följer av nuvarande vattendom för Hagby kraftverk, och vid flöden över det 

kommer vattnet ganska snart börja rinna över överfallet. Om normalvattenföringen 
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(minimitappningen) i Hagbyån ökar, kommer inloppet kunna anpassas genom 

justering eller permanent större öppning. Nuvarande vattenföring om 30 l/s kommer 

inte att möjliggöra en tillfredsställande funktion av fiskvägen och det är i nuläget 

således inte aktuellt med någon uppföljning och kontroll av fiskvandringen utöver 

skötsel i enlighet med vad som angetts ovan. 

Biotopvårdande åtgärder kommer att genomföras från Plåthammardammen ner till 

vattenspegeln vid Hagbydammen samt i ett område omkring 20 m uppströms 

respektive 30 m nedströms Sågbladsdammen där det bedöms som erforderligt. Viss 

biotopvård kan bli nödvändig även i övrigt mellan Sågbladsdammen och 

Hagbydammen. 

För att få till stånd en så bra fiskvandring som möjligt vid Sågbladsdammen 

kommer vattnet att koncentreras till åns vänstra sida där botten har den flackaste 

lutningen. Bottenplattan kommer vidare att sänkas längs vänster sida och botten 

biotopvårdas för att minska vattenhastigheterna. För att säkerhetsställa den nya 

brons stöd tas inte hela bottenplattan bort, vilket inte heller har bedömts nödvändigt 

för att säkerställa en god fiskvandring. Den högre delen av åsträckan förbi 

Sågbladsdammen kommer vid nu gällande förhållanden att delvis bli torrlagd vid 

minimitappning och därför passa bra bland annat som viltpassage. Vatten kommer 

dock rinna över hela bredden vid högre flöden. 

Sediment och förorenade områden 

Kommunen anser inte att ansökningshandlingarna behöver kompletteras med 

avseende på föroreningar, utan att detta lämpligare hanteras inom ramen för 

kontrollprogrammet. Kommunen avser att genomföra kompletterande provtagning 

under byggnationen och erforderlig provtagning av avfallsmassor före borttransport 

samt provtagning och analys av bottensediment före utförande av åtgärder. Om 

föroreningar påträffas anmäls detta till tillsynsmyndigheten och massorna hanteras i 

enlighet med gällande bestämmelser. 

I fråga om sediment återfinns i MKB:n, bilaga C Utvärdering av analysresultat, 

bilaga 2A, en tabell över uppmätta halter i förhållande till Naturvårdsverkets 

bedömningsgrunder för miljökvalitet för sjöar och vattendrag (NV 4913). Det kan 
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enligt kommunen knappast vara nödvändigt att göra ytterligare jämförelser eftersom 

uppmätta halter är så låga. 

För att undvika grumling anläggs en fångdamm vid utförande av arbeten med 

Hagbydammen. Vid Sågbladsdammen kommer också en fångdamm att användas 

under anläggningsarbeten. Några andra skyddsåtgärder för att förhindra grumling 

har inte ansetts nödvändiga. Provtagning av sediment hanteras i likhet med vad som 

anförts ovan gällande schaktmassor inom ramen för kontrollprogrammet. 

Verkställighetsförordnande 

Som länsstyrelsen tar upp i sitt yttrande innebär Hagbydammen i sin nuvarande 

utformning en risk för människoliv vid dammbrott. Enligt kommunen får dessa 

säkerhetsskäl anses utgöra anledning att medge verkställighetsförordnande. I fråga 

om Sågbladsdammen är åtgärderna så pass begränsade att det inte bör finnas hinder 

att genomföra även dessa innan domen vunnit laga kraft. Kommunen anser att 

ställande av ekonomisk säkerhet inte är erforderligt. 

Kammarkollegiet (aktbil 19) 

Kommunen får påminna om att det inte finns något hinder mot att ett tidigare och 

ett nytt tillstånd enligt 11 kap miljöbalken eller motsvarande äldre bestämmelser 

helt eller delvis gäller parallellt, och att det är brukligt att ändringar i tidigare 

tillstånd sker genom ett nytt tillstånd. Ett tillstånd följer den tillståndsgivna 

verksamheten och om verksamheten till vissa delar överlåts till annan, följer den 

aktuella delen av tillståndet med och rättigheter och förpliktelser enligt tillståndet 

blir gällande för den nya parten. Tillståndet från 1953 gäller därmed delvis för 

kommunens anläggningsdelar men i andra delar för Hagby kraftverk och 

Plåthammardammen. Dessa senare verksamheter kommer inte att förändras genom 

de ansökta åtgärderna och kommunen förfogar överhuvudtaget inte över tillståndet i 

dessa delar. I fråga om Kammarkollegiets övriga synpunkter hänvisas till svar ovan. 

E.ON (aktbil 11) 

Nu ansökta åtgärder bedöms inte påverka E.ON:s anläggningar annat än eventuellt 

under anläggningstiden. En kabel kan eventuellt tillfälligt behöva hållas upp över 
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bron (vid Sågbladsdammen) under anläggningsarbetena, men den kommer även 

fortsättningsvis att vara belägen på samma plats efter att brobanan dragits om. 

Kommunen åtar sig att genomföra de arbeten som krävs i samråd med E.ON samt 

att svara för eventuella kostnader. 

Hagby Kraft 

Nora kommun har tagit del av yttrande från Hagby Kraft i ovan rubricerat mål och 

har inte något ytterligare att anföra. Kommunen vill dock påpeka att även om det 

krävs en ökad minimitappning förbi Hagby kraftverk för att åstadkomma en fullt ut 

tillfredställande funktion av fiskvägen, så har fiskvägen redan vid nuvarande 

vattenflöden en viss positiv funktion för vattenmiljön. 

DOMSKÄL 

Rådighet 

Mark- och miljödomstolen finner att sökanden har den rådighet som behövs för 

verksamheten. 

Miljökonsekvensbeskrivning 

Mark- och miljödomstolen anser att den upprättade miljökonsekvensbeskrivningen 

uppfyller kraven på en sådan beskrivning enligt 6 kap. MB och att den därför kan 

godkännas. 

Tillstånd 

Enligt 2 kap. 6 § tredje stycket miljöbalken får ett tillstånd inte ges i strid med en 

detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen. Små avvikelser 

får dock göras om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas. Den 

sökta verksamheten står inte i strid med gällande detaljplan. Det finns därför inte 

utifrån den aspekten något hinder mot att ge tillstånd. Mark- och miljödomstolen 

finner, mot bakgrund av det underlag och de uppgifter som sökanden har 

presenterat, att den sökta verksamheten är förenlig med bestämmelserna i 2 kap. 

MB. Domstolen anser inte heller att det annars finns något hinder mot att ge 

tillstånd på grund av miljöbalkens hushållningsregler. 
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Även de särskilda förutsättningar för vattenverksamhet som följer av 11 kap. MB är 

uppfyllda. 

 

För att tillstånd ska kunna ges krävs att verksamheten inte kommer i konflikt med 

miljökvalitetsnormerna. Uppnåendet av en god status får inte äventyras och statusen 

i berörda vattenförekomster inte försämras på grund av den ansökta verksamheten. 

Anläggande av fiskvägar är generellt sett en sådan åtgärd som förbättrar den 

ekologiska statusen i ett reglerat vattendrag. Vattenförekomsten Hagbyån mellan 

Åsbosjön och Norasjön är klassad som otillfredsställande ekologisk status. Det är 

främst fisk och de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna som är avgörande för 

bedömning. Enligt VISS ska miljökvalitetsnormen god ekologisk status uppnås till 

år 2027. Mark- och miljödomstolen bedömer att den verksamhet som nu ska 

genomföras kan bidra till en förbättrad status. Något hinder mot att ge tillstånd på 

grund av miljökvalitetsnormerna finns därför inte. 

 

Länsstyrelsen och Kammarkollegiet har yrkat att ansökan såvitt avser 

Hagbydammen i första hand ska avslås och att mark- och miljödomstolen i andra 

hand ska besluta om att kommunen ska bygga en fiskväg i enlighet med 

länsstyrelsens förslag. Länsstyrelsen har i huvudsak anfört att det inte är motiverat 

att återuppbygga stora delar av dammen endast för att bibehålla vattenspegeln och 

att det fortfarande finns en risk för dammbrott som kan leda till allvarliga 

konsekvenser. Enligt länsstyrelsen är inte verksamheten förenlig med miljöbalkens 

mål och syfte. Såväl länsstyrelsen som Kammarkollegiet har även anfört att 

åtgärderna inte kommer att uppfylla kraven på moderna miljövillkor enligt 11 kap 

27 § miljöbalken. 

 

Länsstyrelsen framför synpunkter på fiskvägens utformning och anser i huvudsak 

att nedströmsvandring inte har beaktats och att det finns en risk för att fisk fastnar i 

Hagbydammens magasin. Sökanden anser att den lösning som är föreslagen är så 

nära man kan komma ett återskapande av det naturliga förhållandet samtidigt som 
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en mindre vattenspegel bibehålls. Eftersom sökanden inte kan påverka tillflödet till 

vattenspegeln eller inlöpet kommer inloppet att utformas flexibelt för att senare 

kunna anpassas till ett större flöde för att inte begränsa anläggningens funktion. 

 

Mark- och miljödomstolen instämmer i sökandens uppfattning att de moderna 

miljövillkoren enligt 11 kap. 27 § miljöbalken uppfylls genom anläggande av 

fiskvägen på det sätt som beskrivits i ansökan och som möjliggör en anpassning 

utifrån eventuella framtida förändrade flöden i Hagbyån. 

 

Mark- och miljödomstolen anser att det inte finns något hinder mot att tillåta 

verksamheten. Ansökan kan därmed bifallas. Bedömningen av vilka villkor som 

behövs följer nedan. 

 

Villkor 

Allmänt villkor 

Mark- och miljödomstolen ger tillstånd för sökandena att utföra och bedriva 

verksamheten i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden angett i 

ansökningshandlingarna och i övrigt åtagit sig i målet. Ett allmänt villkor med det 

innehållet ska därför föreskrivas. 

 

Fiskvägar 

Länsstyrelsen har som villkorsförslag yrkat om fri passage vid Hagbydammen 

respektive Sågbladsdammen samt anser att sökandens föreslagna villkor om 

justering av fiskvägen ska ändras. 

 

Länsstyrelsen har vidhållit att mark- och miljödomstolen ska delegera till 

länsstyrelsen att besluta om slutlig utformning av fiskvägen vid Hagbydammen 

samt utrivningen av Sågbladsdammen, men, såvitt sökanden uppfattar det, med 

tillägget att detta ska ske i huvudsaklig enlighet med ansökan. 

 



  Sid 40 
NACKA TINGSRÄTT DOM  

 
M 552-19 

Mark- och miljödomstolen  
 
 
 
Mark- och miljödomstolen anser att fiskvägarna ska utformas i huvudsak på det sätt 

som är beskrivet i ansökan men att mindre justeringar kan göras i samråd med 

tillsynsmyndigheten. Ett kontrollprogram omfattande drift, skötsel och uppföljning 

är lämpligt, utifrån de förutsättningar som kommer att vara rådande vid ansökt 

verksamhet. Ett villkor enligt beslutet är därför lämpligt att föreskriva. 

 

Efter önskemål från Hagby Kraft AB konstaterar domstolen att det i denna dom inte 

gjorts någon bedömning av behovet av den vandringsväg som sökanden föreslagit 

eller den minimitappning som vandringsvägen kräver för att uppnå full funktion på 

det sätt som ska göras inför kommande omprövningar enligt den Nationella planen. 

 

Övriga villkor 

Villkor om grumling, buller, hantering av schaktmassor och kontrollprogram ska 

bestämmas i enlighet med vad sökanden, Nora kommun, slutligen yrkat och 

medgett. 

Arbetstid 

Domstolen instämmer i sökandes uppfattning att arbetstiden bör bestämmas till fem 

år.  

Tid för oförutsedd skada 

Tid för oförutsedd skada bör bestämmas till fem år i enlighet med yrkandet.  

Verkställighetsförordnande 

Sökanden har begärt att mark- och miljödomstolen ska förordna att tillståndet får tas 

i anspråk utan hinder av att domen inte vunnit laga kraft. 

 

Länsstyrelsen och Kammarkollegiet motsätter sig ett verkställighetsförordnande. 

 

Enligt 22 kap. 28 § miljöbalken får mark- och miljödomstolen, när det finns skäl till 

det, förordna att tillståndet får tas i anspråk även om domen inte har vunnit laga 

kraft. 
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Högsta domstolen har i NJA 2012 s. 623 angett principer för verkställighets-

förordnanden. Enligt avgörandet bör det ligga på verksamhetsutövaren att påvisa 

konkreta skäl för ett verkställighetsförordnande och ange vilka beaktansvärda 

nackdelar som är förknippade med att tillståndet inte kan tas i anspråk omedelbart 

och vad som kan bli följden av att verksamheten förskjuts framåt i tiden. Det måste 

också krävas att verksamhetsutövarens intresse med viss marginal väger tyngre än 

de intressen som talar för att ett lagakraftvunnet avgörande föreligger innan 

tillståndet får tas i anspråk. Särskild hänsyn ska tas till de skador på miljön som kan 

uppstå om tillståndet omedelbart tas i anspråk och de möjligheter som finns att läka 

sådana skador om tillståndsbeslutet upphävs eller ändras. 

 

Med beaktande av de säkerhetsskäl som angetts av sökanden bör tillståndet förenas 

med ett verkställighetsförordnande. 

Prövningsavgift 

Prövningsavgiften bör bestämmas till 70 000 kr. 

Rättegångskostnader 

Länsstyrelsen har yrkat ersättning för rättegångskostnader med sammanlagt 129 000 

kr, varav 96 000 kr avser arbete och 33 000 kr konsultkostnader. Nora kommun har 

bestritt yrkandet i den del som avser konsultkostnader på den grunden att det inte är 

länsstyrelsens uppgift att utreda alternativ till ansökta åtgärder. Kommunen har 

överlåtit åt domstolen att bedöma skäligheten av det yrkade beloppet i övrigt. 

Kammarkollegiet har yrkat ersättning med sammanlagt 29 297 kr, varav 25 600 kr 

för arbete och 3 679 kr avseende utlägg för resa och logi. Nora kommun har 

medgett ersättning för skäliga kostnader avseende arbete men bestritt yrkandet 

avseende resekostnad och logi. Mark- och miljödomstolen anser att det av 

länsstyrelsen yrkade beloppet avseende arbete synes högt och finner att skälig 

ersättning i den delen är 50 000 kr. Domstolen delar kommunens uppfattning om att 

ersättning för konsultkostnader inte ska utgå. Ersättningsbeloppet ska således 

bestämmas till 50 000 kr. När det gäller Kammarkollegiets anspråk finner 

domstolen att det yrkade beloppet för arbete är skäligt. Domstolen delar 
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kommunens uppfattning att ersättning för resa och logi inte ska utgå. Ersättningen 

ska således bestämmas till 25 600 kr.  

 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (MMD-01) 

Överklagande senast den 24 februari 2020. Prövningstillstånd krävs.  

 

 

Peter Winge    Annika Billstein Andersson 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Peter Winge, ordförande, och 

tekniska rådet Annika Billstein Andersson samt de särskilda ledamöterna  

Ann-Sofie Ahlfors och Lauri Sankari. 
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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. Lämna 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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