
Till Regeringen genom Miljödepartementet 
 
 

Information om Katastrofläget i sjön Yxern i Kalmar län 
Yxern är norra Kalmar läns största sjö. Den pågående regleringen av sjön ger ett jämförelsevis litet bidrag 
till vår energiförsörjning, samtidigt som skadorna på naturmiljön är extremt stora. Vattendomen är från 
1938 (Bilaga 1). Det senaste året har det kommit ytterst lite nederbörd i Yxerns tillrinningsområde. Under 
den torra sommaren 2016 har situationen för Yxern och dess omgivningar blivit än mer akut. 
Vattennivåerna är lägre än på över 20 år. Situationen är med andra ord katastrofal.  
 
Den 1 juli 2016 skickade Yxerns Regleringsföretag och Tekniska verken i Linköping, Västerviks- och 
Vimmerbys kommuner samt Botorpsströmmens vattenråd en gemensam begäran till länsstyrelsen i 
Kalmar län angående regleringen av sjön Yxern. Vår begäran innebar att regleringsföretaget skulle 
föreläggas av länsstyrelsen att göra ett tillfälligt avsteg från minimitappningsvillkoren för Yxern. (Bilaga 
2). Syftet var att få länsstyrelsen att ta sitt tillsynsansvar enligt miljöbalken och på kort sikt lindra de 
akuta skador som kraftuttaget innebär.  
 
Länsstyrelsen beslutade den 17 juli 2016 (dnr 535-5121-2016) till allas vår förvåning att inte vidta några 
tillsynsåtgärder med anledning av den inkomna begäran (Bilaga 3). Problemet med sjunkande 
vattennivåer bedömdes inte vara brådskande eller nödvändiga i Miljöbalkens mening. Tappningen av 
sjön sker enligt länsstyrelsen i enlighet med gällande tillstånd och tillfälligt minskad tappning anses av 
länsstyrelsen inte avhjälpa problemet med sjunkande vattennivåer eftersom Yxern ”kommer att fortsätta 
sjunka ytterligare, om än med något lägre hastighet” till dess tillrinningen ökar igen. I beslutet hänvisas 
till Kammarkollegiets yttrande den 13 juni 2016 och ambitionen från länsstyrelsen är att "återkomma i 
höst för att diskutera om och i så fall hur arbetet kan gå vidare". Enligt Kammarkollegiet är det möjligt att 
tolka domen på så sätt att Regleringsföretaget kan frångå kraven; dessa är enligt Kammarkollegiet inte 
tvingande villkor (Bilaga 4). 
 
Vi förstår inte logiken i länsstyrelsens beslut. Det är mycket olyckligt om det i formell mening inte går att 
göra något på kort sikt trots att väldigt många intressenter har samma uppfattning om det nödvändiga 
med konkreta åtgärder i den akuta situationen. Behovet av en långsiktig förändring av regleringen är 
nödvändig. Vattendomen måste ändras, alternativt upphävas och vi förstår att det kan bli en lång 
process. Men den processen måste börja snarast, vilket vi även tillskrivit länsstyrelsen (Bilaga 5). 
Åtgärder måste vidtas både på lång och kort sikt. Vi har även tillskrivit Regleringsföretaget (Bilaga 6) och 
fått besked att de har för avsikt att överklaga länsstyrelsens beslut, vi är dock mycket oroliga för att 
Yxern och dess omgivningar skadas ytterligare under tiden. 
 
Kan Regeringen och Miljödepartementet på något sätt vidta åtgärder för att stödja kommunerna? 
 
 
Tomas Kronståhl    Tomas Peterson 
Kommunstyrelsens ordförande    Kommunstyrelsens ordförande 
Västerviks kommun    Vimmerby kommun 
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Till Regeringen genom Miljödepartementet

Information om Katastrofläget i sjön Yxern i Kalmar län
Yxern är norra Kalmar läns största sjö. Den pågående regleringen av sjön ger ett jämförelsevis 
litet bidrag till vår energiförsörjning, samtidigt som skadorna på naturmiljön är extremt stora. 
Vattendomen är från 1938 (Bilaga 1). Det senaste året har det kommit ytterst lite nederbörd i 
Yxerns tillrinningsområde. Under den torra sommaren 2016 har situationen för Yxern och dess 
omgivningar blivit än mer akut. Vattennivåerna är lägre än på över 20 år. Situationen är med 
andra ord katastrofal. 

Den 1 juli 2016 skickade Yxerns Regleringsföretag och Tekniska verken i Linköping, Västerviks- 
och Vimmerbys kommuner samt Botorpsströmmens vattenråd en gemensam begäran till 
länsstyrelsen i Kalmar län angående regleringen av sjön Yxern. Vår begäran innebar att 
regleringsföretaget skulle föreläggas av länsstyrelsen att göra ett tillfälligt avsteg från 
minimitappningsvillkoren för Yxern. (Bilaga 2). Syftet var att få länsstyrelsen att ta sitt 
tillsynsansvar enligt miljöbalken och på kort sikt lindra de akuta skador som kraftuttaget innebär. 

Länsstyrelsen beslutade den 17 juli 2016 (dnr 535-5121-2016) till allas vår förvåning att inte vidta 
några tillsynsåtgärder med anledning av den inkomna begäran (Bilaga 3). Problemet med 
sjunkande vattennivåer bedömdes inte vara brådskande eller nödvändiga i Miljöbalkens mening. 
Tappningen av sjön sker enligt länsstyrelsen i enlighet med gällande tillstånd och tillfälligt 
minskad tappning anses av länsstyrelsen inte avhjälpa problemet med sjunkande vattennivåer 
eftersom Yxern ”kommer att fortsätta sjunka ytterligare, om än med något lägre hastighet” till 
dess tillrinningen ökar igen. I beslutet hänvisas till Kammarkollegiets yttrande den 13 juni 2016 
och ambitionen från länsstyrelsen är att "återkomma i höst för att diskutera om och i så fall hur 
arbetet kan gå vidare". Enligt Kammarkollegiet är det möjligt att tolka domen på så sätt att 
Regleringsföretaget kan frångå kraven; dessa är enligt Kammarkollegiet inte tvingande villkor 
(Bilaga 4).

Vi förstår inte logiken i länsstyrelsens beslut. Det är mycket olyckligt om det i formell mening 
inte går att göra något på kort sikt trots att väldigt många intressenter har samma uppfattning 
om det nödvändiga med konkreta åtgärder i den akuta situationen. Behovet av en långsiktig 
förändring av regleringen är nödvändig. Vattendomen måste ändras, alternativt upphävas och vi 
förstår att det kan bli en lång process. Men den processen måste börja snarast, vilket vi även 
tillskrivit länsstyrelsen (Bilaga 5). Åtgärder måste vidtas både på lång och kort sikt. Vi har även 
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tillskrivit Regleringsföretaget (Bilaga 6) och fått besked att de har för avsikt att överklaga 
länsstyrelsens beslut, vi är dock mycket oroliga för att Yxern och dess omgivningar skadas 
ytterligare under tiden.

Kan Regeringen och Miljödepartementet på något sätt vidta åtgärder för att stödja kommunerna?

Tomas Kronståhl Tomas Peterson
Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande
Västerviks kommun Vimmerby kommun
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Information rörande förhållandena vid sjön Yxern och 
önskemål om föreläggande rörande tillfälligt avsteg från 
minimitappningsvillkor för sjön Yxern 
 

Bakgrund 
Problematiken med nuvarande reglering är väl känd och behöver inte utvecklas här. 
Tappningsvillkoren är utformade på ett sådant sätt att sjöns nivå sjunker till oacceptabla 
nivåer vid torr väderlek även om tillståndet tillämpas så skonsamt som möjligt.  
Minimitappning enligt dagens villkor har tillämpats konstant i ca tre års tid, med ett 
kortare undantag i samband med vårflod 2015. Trots det kan man konstatera att nivån i 
Yxern idag är väldigt låg, den lägsta på mer än 20 år. Under normala förhållanden är sjön 
dessutom oftast sjunkande under största delen av sommaren och hösten, det är alltså 
en uppenbar risk att nivån kommer att sjunka ännu lägre. 

 

Nivå 25 juni År 

91,81 1997 

92,23 1998 

91,79 1999 

91,24 2000 

92,00 2001 

91,97 2002 

91,48 2003 

91,53 2004 

92,14 2005 

91,89 2006 

91,96 2007 

91,62 2008 

91,70 2009 

92,15 2010 

91,89 2011 

92,00 2012 

92,06 2013 

91,54 2014 

92,14 2015 

90,73 2016 

Tabell 1, vattenstånd i Yxern 25 juni 
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Av bifogad tabell framgår att under de senaste 20 åren har vattenståndet 25 juni aldrig 
varit lägre. Medianvärdet för perioden är 91,79, alltså mer än 1 m högre än idag. 

Nulägesbeskrivning 
 Läget för sjön Yxern är akut. Vattennivån i Yxern är 
idag 90,73 jämfört med normalt vattenstånd innan 
sjön reglerades 92,29 möh. Den oförändrade 
tappningen och utebliven nederbörd gör att sjön 
sjunker konstant. Den varma väderleken bidrar 
också till en betydande avdunstning. Vattenlinjen 
har på vissa platser dragits tillbaka mellan 50 till 100 
meter och frilagt stora områden av sjöbotten. Stenar 

som vid normalt vattenstånd befinner sig under ytan 

är helt synliga och på stora ytor är nu vattendjupet 
inte mer än 10 cm. Det låga vattenståndet påverkar 

såväl växt- som djurlivet negativt men 
även de människor som bor och eller 
vistas i och kring Yxern.  
 
 

 

 
 
 
 
 

Konsekvenser 
När vattenlinjen drar sig tillbaka försvinner den naturliga 
artsammansättning och växter med mer våtmarkslik 
karaktär som exempelvis vass kan breda ut sig över en 
större yta. Visuellt ser stora delar av Yxerns strandzoner ut 
som en korsning mellan sumpområde och öken, till det 
kommer lukten av ruttnande djur och växter. Möjligheten 
för fiskar att hitta lekplatser samt uppväxtmiljöer för yngel 
har minskat då framkomligheten begränsats och 
livsmiljöer försvunnit på grund av det låga vattenståndet, 
uttorkade vikar och utbredda torrlagda strandzoner.  Detta 
sammantaget bidrar till att den akuta situation som nu 
råder i Yxern även kan ge mer långsiktiga konsekvenser för djurlivet och 
ekosystemet.  Djur som inte har möjlighet att förflytta sig som t.ex. musslor blir 

Strandsatta musslor och exponerad 
undervattensvegetation, juni 2016 

Mycket lågt vattendjup, juni 2016 

Rede på nyligen torrlagd strandzon, 
Yxern, juni 2016 

Södra delen av Yxern juni 2016 

Bälgnäset, Hultö Tillbakadragen vattenlinje, juni 2016 
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strandsatta på den torrlagda strandzonen och dör. Detta är speciellt påtagligt i den 
södra delen av Yxern. De närboende har till följd av att vattnet försvunnit sina båtar och 
bryggor långt upp på land. Möjligheten och förutsättningen för bad är helt förändrad då 
vattenlinjen nu befinner sig långt ut och strandzonen är bred och dyig. Yxern har ett rikt 
fågelliv och flera arter är beroende av en stabil vattennivå under häckningstid. Ett stort 
antal fågelarter häckar strandnära vid sjön, bland annat Vitryggig hackspett, Fiskgjuse, 
Storlom och Rördrom. Flera av dessa arter har säkerligen haft svårt att bygga bo och 
häcka under idag rådande förhållanden i Yxern. Läget är mycket allvarligt och kräver 
momentana åtgärder. 

Önskemål 
För Yxern gäller vattenhushållningsregler, fastställda av vattendomstolen, vilket är ett 
utryck för en intresseavvägning mellan nivå i Yxern och nivå/flöde nedströms Yxern. 
Yxerns regleringsföretag bedömer inte att undantagsregeln i 11 kap 16 § 2 st miljöbalken 
är tillämplig i detta läge, då en torrperiod medfört avsänkning av Yxern, se Norsteds 
kommentar 11:43f. 
Då Yxerns regleringsföretag är angelägen om att på bästa sätt skydda såväl Yxern som å -
systemet nedströms Yxern, önskar Yxerns Regleringsföretag till länsstyrelsen att med 
tillämpning av 26 kap 9 § p 1 överväga att förelägga Yxerns Regleringsföretag att frångå 
gällande vattenhushållningsregler. Självfallet kommer då Yxerns Regleringsföretag att 
vidta de åtgärder föreläggandet avser för att undvika att skada eller olägenhet 
uppkommer. 
 
Under av Länsstyrelsen tidigare godkända provperioder har minimitappningar på 0,6 
m3/s resp. 0,4 m3/s tillämpats (bl.a.2003 och 2004, se bilaga 1). Vid tappning på 0,6 
m3/s har inga rapporter om problem eller olägenheter rapporterats, vid tappning 0,4 
m3/s har enstaka synpunkter rapporterats. Mot bakgrund av detta anser vi att en 
temporär tappning om: 

• i första hand 0,5 m3/s kan tillämpas utan risk för skador på miljön eller enskilda 
intressen nedströms Yxern. 

• i andra hand 0,6 m3/s vilket även Kammarkollegiet föreslagit som en lämplig 
minimitappning 1999  

 
Den lägre tappningen bör tillämpas tills nivån i sjön stigit till 91,60.  
 
Vi ser fram emot en snabb handläggning av ärendet då situationen, vilket framgår av 
nulägesbeskrivningen, är mycket allvarlig. 

Bakom denna information och önskan står förutom Yxerns Regleringsföretag och 
Tekniska verken även Västerviks- och Vimmerbys kommuner samt Botorpsströmmens 
vattenråd vilket framgår av separat bilaga. 

 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Ola Palmquist 
Yxerns Regleringsföretag 
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Bilagor: 

1. Utvärdering av försök med en minimitappning på 0,4 m3/s från sjön Yxern under 
sommaren 2003 och 2004 

2. Stöd till informationsskriften rörande minimitappningsvillkor för sjön Yxern 



f ) 

i 

Yxerns Regleringsföretag Bilaga B1 

Linköping 2004-11-12 

LänsstjTelsen 
Att: Håkan BCrmtsson 
391 86 KALMAR 

Utvärdering av försök med en minimitappning på 0,4 m3/s från sjön Yxern 
under sommaren 2003 och 2004 

Bakgrund 
Det har under många år förekoromit önskemål om att hålla Yxems nivå hög under sommaren. 

1, j Minimitappningen i domen är dock, under större delen av sommaren, betydligt högre än till-
' rinningen till sjön. Detta resulterar i att Yxems nivå sjunker under sommaren. Därför har en 

överenskommelse gjorts med Länsstyrelsen om minimitappning under sommaren på 0,6 m3/s, 
vilket har tillämpats under flera år. Under större delen av sommaren är även denna tappning 
högre än tillrinningen till sjön, Innan sjön var reglerad var vattenföringen i Yxeredsän under 
stor del av sommaren under 0,4 m3/s. Den 21 maj 2002 hölls ett möte angående regleringen 
av sjön. På mötet deltog kraftägare, lantbrukare samt representanter från Vimmerby och Väs
terviks kommun. Fiskevårdsförening samt Naturskyddsförening. För att undvika att Yxems 
nivå sjunker under torrår, kan en tappning på 0,4 m3/s vara aktuell. Gemensamt kom man 
fram till att man bör göra försök med en minimitappning på 0,4 m3/s, för att se vad detta får 
för konsekvenser för ån. Enligt beslut 2003-03-24 fick Yxems Regleringsföretag genomföra 
försök med minimitappning under perioden 1 maj till 1 september 2003 och 2004. 

^ Utvärdering 
Enligt Länsstyrelsens beslut om försök med minimitappning på 0,4 m3/s förelägger Länssty
relsen Yxerns Regleringsföretag att inkomma med en utvärdering av försöket. Omfattningen 
av Yxems Regleringsföretags utvärdering framgår av nedanstående punkter. 

} 

e Möte med berörda för att infonnera om att försöket genomförs under perioden 1 maj 
till 1 september 2003 och 2004, om vattensituationen tillåter. 

• Informerar på anslagstavlan i Yxereds by när försöket startas, samt 
adress dit man kan skicka synpunkter på minimitappningen. 

• Observera utseende och eventuell lukt vid ån ett flertal gånger under försöket. 
• Hur tappningen ftingerar rent tekniskt 

Ovanstående beskrivning över omfattningen av utvärderingen skickade Yxems Regleringsfö
retag till Länsstyrelsen 2004-06-02. Avsikten var att infoimera om den utvärdering som Yx
ems Regleringsföretag tänker göra efter att försöket med minimitappning på 0,4 m3/s utförts. 

Yxems Regleniigsfdietag 
c/o Tekniska Verken i Linköping AB 
Box 1500 
581 15 Linköping 



Yxems Regleringsföretag Bilaga B1 

Information om försök med minimitappning på 0,4 m3/s 
Den 5 juni 2003 hölls möte angående försök med minimitappning pä 0,4 m3/s. Sammankal
lande var Stefan Larsson på Vimmerby kommun, han såg också till att mötet blev allmänt 
utlyst. Berörda blev här informerade om att försöket skall genomföras under perioden 1 maj 
til l 1 september 2003 och 2004, om vattensituationen tillåter. 

På Yxems regleringsföretags ordinarie årssammanträde som hälls i maj, har representant for 
Yxereds Byalag deltagit både 2003 och 2004. På sammanträdet har försöket med minimitapp
ning på 0,4 m3/s behandlats. 

Infor testperioden är 2004 har information satts upp på anslagstavlan i Yxereds by. Denna 
information skickades också till Yxereds Byalag. Informationen behandlar tid for testperioden 
och information om att synpunkter skulle skickas till Yxems Regleringsföretag. Vidare in-

j formerades det om att testperioden år 2004 inleds med tappning på 0,6 m3/s och därefter 0,4 
mS/s. I informationen uppmanas de som vill inkomma med åsikter att behandla tappningama 
0,6 m3/s och 0,4 m3/s var for sig. 

i ) Vattensituation 
Båda de soimar som försöket har genomförts har varit mycket nederbördsrika. Detta innebar 
att försöket inte alls har kunnat utföras i den omfattning som beslutet angivit. Från beslut 
2003-03-24 fick Yxems Regleringsföretag genomföra försök med minimitappning under pe
rioden 1 maj till 1 september 2003 och 2004 (123 dagar/år). Under 2003 genomfördes försö
ket mellan 16 juni till 10 juli (25 dagar) och år 2004 genomfördes försöket mellan 21 juni till 
10 augusti (51 dagar). 

Observera utseende och eventuell lukt vid ån 
Vattermivån i Yxeredsån förbi närliggande villor i Yxered är av primärt intresse. Vid minsk
ning av tappningen från 0,6 m3/s till 0,4 m3/s sänktes vattennivån 5 cm. Påverkan blev be
gränsad på grund av den bergtröskel som finns i ån strax nedför villorna. 

^ j Forsen i ån vid Hässeltull vid minimitappning 0,4 m3/s var fortfarande på en tillfredställande 
nivå. Åfåran vid Hässeltull är inte speciellt bred. Vid Tegeltorpet är forsbredden signifikant 
bredare och minskningen av forsen blir här betydligt mer påtagKg. 

^ y Yxems Regleringsföretag har inte observerat någon nämnvärd luktförändring. De nederbörds-
^ rika somrama har medfört extra tillrinning till Yxereds mellan dammen vid Yxern ned till 

Hagsjön. Dessutom har temperaturen varit lägre än normalt. 

Hur tappningen fungerar rent tekniskt 
Rent tekniskt finns inga svårigheter att tappa ett flöde på 0,4 m3/s. Det finns i dag två mät
punkter för att mäta flödet från Yxern, Den ena är att mäta tappningen utgående från luckin-
ställning vid dammen. Den andra mätpunkten är vid SMHIs mätstation i Yxered. Yxems Re
gleringsföretag anser att tappningsmätningen utgående från luckinställning är det rätta och att 
mätningen vid SMHIs mätstation ger något för höga värden, vilket märks framför allt vid låga 
flöden. Värt att konstatera är att eftersom vi använder den mätpunkt som ger det lägsta värdet 
irmebär det att vi under testperioden har tappat minst 0,4 m3/s. 
Inkomna synpunkter 
Yxems Regleringsföretag 
c/o Tekniska Verken i Linköping AB 
Box 1500 
581 15 Linköping 



Yxems Regleringsföretag Bilaga B1 

Följande två skrifter har inkommit till Yxems Regleringsföretag: 

• "Angående de pågående proven med minskad tappning sommartid av vatten från sjön 
Yxern", 12 maj 2004, bifogas. Skriften innehåller ett antal punkter som foga har med 
försöket med tappning 0,4 m3/s att göra. 

• "Synpunkter på tappningsprov 0,4 m3/sek i Yxeredsån", oktober 2004, bifogas. 

Yxems Regleringsföretag har tagit del av detta material och vill härmed passa på att kommen
tera två synpunkter i skriften "Synpunkter på tappningsprov 0,4 m3/sek i Yxeredsån", oktober 
2004. 

Synpunkt 1: "År 2003 fick försöket avbr54as i början av juni for att sjön steg till en for hög 
) nivå vilket ledde till att man i bästa häckningstider mycket snabbt fick öka tappningen." 

Kommentarer: 
Under år 2003s försök låg Yxems nivå still på 91,5 m under försökets första 17 dagar. Under 

) de sista åtta dagarna steg nivån kraftigt med hela 50 cm. (Med en tappning på 0,8 m3/s hade 
nivån stigit med 48 cm). Efter denna stigning uppnåddes nivån 92,0, vilket är en nivå som 
vissa förespråkar som en lägsta nivå under sommaren. Vid denna nivå avslutades försöket 
med tappningen 0,4 m3/s och tappningen ökades till 1,5 m3/s. Detta skedde i början av Juli 
och inte i början av Juni, som det påstås i synpunkt 1. 22 dagar efter att försöket med tappning 
0,4 m3/s avbmtits var vi tvungna att under 11 dagar öka tappningen till 3,0 m3/s. 

Eftersom ingen kunde veta vilken nederbördsmängd som väntade, så hade vi oavsett om vi 
kört 0,4 eller 0,8 under testperioden låtit nivån gå upp till 92,0 eftersom det är en önskvärd 
nivå på sommaren. Med tappning 0,8 hade nivån 92,0 m uppmätts något senare, men med en 
första tappningsökning på 1,5 m3/s hade en senare tappningsökning på 3,0 m3/s ändå varit 
oundviklig. 

Om man talar om höga flöden från Yxern under sommaren 2003 skall man veta att såväl 
andra halvåret av år 2002 som våren 2003 var extremt torra. Vi fick kritik för att vi hade tapp-

) pat mer än minimitappning under denna period. Om nivån istället hade varit 92,0 redan då de 
kraftiga regnen kom hade tappningsökningen blivit större och den höga tappningen hade varit 
tvungen att tappas under en betydligt längre tid. 

.) Synpunkt 2: Under första punkten i skriften "Synpunkter på tappningsprov 0,4 m3/sek i Yxe
redsän" ifrågasätts trovärdigheten av flödesmätningen utifrån att det i dag fiims två olika mät
punkter som ger något olika värden. 

Kommentar: 
Yxems Regleringsföretag anser att tappningsmätningen utgående från luckinställning är det 
rätta och att mätningen vid SMHIs mätstation ger något för höga värden. Detta märks främst 
vid låga flöden då skillnaden kan var 20 %. Detta faktum kullkastar inte statistiken på något 
sätt. Det enda man kan säga är att statistiken från SMHIs mätpunkt i Yxered anses något hög, 
framförallt vid låga flöden. Historiska värden från tiden före regleringen av Yxem uppmättes 
vid en mätpunkt som inte används i dag. Det finns inget belägg for att ifrågasätta mätvärden 
och statistik från den tidsperioden. 

Yxems Regleringsförelag 
c/o Tekniska Verken i Linköping AB 
Box 1500 
581 15 Linköping 



Yxerns Regleringsföretag Bilaga B1 

Slutsatser 

Ett minskat flöde innebär en minskad nivå i ån, vilket märks främst på breda partier. På smala 
partier och framförallt förbi de närliggande villorna i Yxered är inte nivåsänkningen så mar
kant. Vid de närliggande villorna i Yxered är nivåsänkningen endast 5 cm, vilket beror på den 
bergsfröskel som finns i ån sfrax nedsfröms villorna. Yxems Regleringsföretag har inte obser
verat någon nämnvärd luktförändring. 

Båda de somrar som försöket har genomförts har varit mycket nederbördsrika. Detta har med
fört att försöken båda åren varit tvungna att avbrytas, med mycket korta testperioder som 
följd. Under delar av testperiodema har flödet i ån varit högre än 0,4 m3/s på grand av extra 
tillrinning till Yxeredsån mellan dammen i Yxem och Hagsjön. Räknar man bort de dagar då 
den extra tillrinningen varit signifikant blir de relevanta tidsperioderna 16 dagar år 2003 och 
14 dagar år 2004. Yxems Regleringsföretag anser därför att försöken inte varit relevanta. 

Berörda har blivit informerade på mötet 20030605 och kunnat ta del av information på an
slagstavlan. Yxereds Byalag har fått brev och deltagit på Yxems Regleringsföretags ordinarie 
årssammanträde. Yxems Regleringsföretag har mottagit två skrivelser med synpunkter från 
berörda, vilka bifogas. De synpunkter som inkommit presenterar endast marginella nackdelar. 
Synpunktema är oftast av spekulativ karaktär, med få verkliga observationer eller konkreta 
exempel. I synpunktema nämner man också de nederbördsrika periodema som orsak till att 
inga direkta slutsatser kan göras. Vår bedömning är alltså att testperiodema har varit för korta 
för att kunna göra någon bedönaning av vilka konsekvenser en minimitappning på 0,4 m3/s far 
för ån. 

De skrifter som inkommit berör endast försöket med 0,4 m3/s. Minimitappning på 0,6 m3/s 
nämns inte och under de år som detta har genomförts har inga klagomål inkommit till Yxems 
Regleringsföretag. Tappning 0,6 m3/s har tillämpats under ett flertal tidsperioder för att för
hindra alltför kraftfull sänkning av vattenståndet i Yxem under nederbördsfattiga perioder. 
Det har hela tiden funnits acceptans för minimitappning 0,6 m3/s. Anledningen härtill kan 
vara att tappning 0,6 m3/s vid tappningsmätning utgående från luckinställning vid dammen 
vid Yxems utiopp har geft en vattenföring i ån som motsvarar 0,7 m3/s vid mätning av vatten
föringen med SMHIs mätstation i Yxered. Man kan förmoda att denna acceptans fortfarande 
gäller. 

^ j Med vänliga hälsiungar 

Yxerns Regleringsföretag 

Ingvar Carlsson 

Yxems Regleringsföretag 
c/o Tekniska Verken i Linköping AB 
Box 1500 
581 15 Linköping 
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Yxerns Regleringsföretag
c/o Tekniska Verken i Linköping AB
Box 1500
581 15 Linköping

Postadress 391 86 Kalmar Telefon 010-223 80 00 E-post kalmar@lansstyrelsen.se

Besöksadress Regeringsgatan 1 Telefax 010-223 81 10 Hemsida www.lansstyrelsen.se/kalmar

Angående begäran om föreläggande om avsteg från 
minimitappningsvillkor för sjön Yxern 

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att inte vidta några tillsynsåtgärder, med anledning av inkommen 

begäran. 

Beskrivning av ärendet
1 juli 2016 inkom Yxerns Regleringsföretag till Länsstyreslen med en begäran om tillsyn på 

den reglering som de bedriver vid sjön Yxern till förmån för elkraftproduktion vid 

nedströms liggande vattenkraftverk. Regleringsföretaget begärde även att Länsstyrelsen ska 

förelägga dem i enlighet med 26 kap. 9 § 1 p. miljöbalken att frångå gällande 

vattenhushållningsbestämmelser för att få tappa en mindre mängd vatten under den period 

som nivån i sjön är låg. Yxerns regleringsföretag bedömer att undantagsregeln i 11 kap 16 § 

2 st miljöbalken inte är tillämplig i detta läge, då en torrperiod medfört avsänkning av sjön 

Yxern.

Yxerns regleringsföretag reglerar sjön Yxern i enlighet med ett tillstånd (vattendom) från 

1938, mål nr AD 32/1933. Vattendomen ger tillstånd att verkställa reglering av vattnets 

avrinning ur sjön Yxern. I tre års tid har regleringsföretaget använt sig av lägsta tappning 

enligt dagens vattenhushållning, med ett kortare undantag i samband med vårflod 2015.

Yxern är Kalmar läns största sjö och den har ett litet tillrinningsområde i förhållande till sin 

storlek. Vattendomen ger möjlighet att tappa stora mängder vatten ur Yxern i enlighet med 

vattenhushållningsbestämmelserna. Nederbördsfattiga perioder gör att lite vatten rinner till 

sjön och vatten försvinner dels via avdunstning dels genom avrinning ur sjön, vilket medför 

Elektronisk delgivning
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att sjön sjunker. I dagsläget ligger sjön ca 1 meter lägre än den brukar vid den här tiden på 

året. Lägre tappning sommartid pågick under 2003-2004, men detta var relativt 

nederbördsrika somrar varför det inte gick att utföra en hel sommarsäsong. 

Motivering till beslutet
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för vattenverksamheter och ska på eget initiativ eller 

efter anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera att miljöbalken, domar och andra beslut 

följs. Om det krävs får Länsstyrelsen förelägga om att villkor i ett tillstånd ska följas. 

Huvudregeln är dock att Länsstyrelsens föreläggande inte får begränsa ett tillstånd. Det har i 

ärendet inte framkommit annat än att Yxerns regleringsföretag följer de 

vattenhushållningsbestämmelser som föreskrivits i tillståndet. 

Enlig länsstyrelsens bedömning får sjön Yxerns situation anses vara otillfredsställande 

avseende den påverkan vattenregleringen har på naturvärdena, även om det i ärendet saknas 

biologiska undersökningar av sjön och vattendragen nedströms. Tappningen från sjön Yxern 

har dock pågått under mycket lång tid och det nuvarande tillståndet för verksamheten 

medger att vattennivåerna sjunker under de nivåer som idag kan anses vara lämplig ur 

naturvärdessynpunkt. De låga vattennivåerna i sjön Yxern är således en följd av tillståndets 

utformning och inte ett temporärt förhållande som bör regleras genom tillsyn. En ändring av 

tappningsbestämmelserna skulle bland annat kunna ge negativa effekter på vattendragen 

nedströms och Länsstyrelsen anser därför att en begränsning av tillståndet behöver baseras 

på ett underlag där en hydrologisk utredning visar hur tappning kan ske så att både sjön och 

vattendraget nedströms bibehåller sina naturvärden. Vidare finner Länsstyrelsen att 

föreslagen åtgärd inte skulle avhjälpa problemet med sjunkande vattennivåer. Sjön kommer 

att fortsätta sjunka, om än med en något lägre hastighet, fram till dess att tillrinningen ökar 

och avdunstningen minskar. Länsstyrelsen bedömer med beaktande av att den tappning som 

sker är i enlighet med tillståndet samt mot bakgrund av vad som ovan anförts att det inte är 

fråga om en sådan situation att ett föreläggande eller förbud ska anses vara brådskande och 

nödvändigt i miljöbalkens mening. 
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Länsstyrelsen finner att det saknas anledning att vidta några tillsynsåtgärder med anledning 

av den begäran om tillsyn som har inkommit från Yxerns regleringsföretag.

Bestämmelser som beslutet grundas på
 26 kap. 1 och 9 § § miljöbalken

Information
 Länsstyrelsen analyserar Kammarkollegiets yttrande från den 13 juni 2016 angående 

Yxern och vår ambition är att återkomma tidigt i höst för att diskutera om och i så 

fall hur vi kan gå vidare.

 Upplysningsvis kan nämnas att frågor om tillstånd och omprövning av villkor prövas 

av mark- och miljödomstolen. Vidare är det så att en tillståndshavare som anser att 

befintligt tillstånd inte visar tillräcklig miljöhansyn, alltid har rätt att få lägga ner 

verksamheten genom att ansökan om utrivning. 

 Hänsynsreglerna i 2 kap. 3 § miljöbalken (tidigare 1918 års vattenlag 2 kap. 30 §) 

gäller även tillstånd som tillkommit före miljöbalken. 

 Länsstyrelsen erinrar om att alla verksamhetsutövare är skyldiga att bedriva 

egenkontroll av sin verksamhet för att hålla sig underrättade om den påverkan som 

verksamheten har på omgivningen samt att säkerställa att befintliga tillstånd följs. 

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga 1.
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De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av avdelningschef, Eva Brynolf med handläggare vattenverksamhet 

Erika Nilsson som föredragande. Deltagit i handläggningen av ärendet har även länsjurist 

Lina Bladfors gjort.

Handlingen har signerats digitalt och saknar därför underskrift.

Eva Brynolf
Avdelningschef

Erika Nilsson
Handläggare vattenverksamhet

Kopia till:
Västerviks kommun
Vimmerby kommun
Botorpsströmmens vattenråd
Havs- och vattenmyndigheten
Kammarkollegiet
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Bilaga 1
Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos Mark- och 
miljödomstolen. Observera att du ska skicka eller lämna in överklagande till Länsstyrelsen i 
Kalmar län, 391 86 Kalmar. Du kan även skicka in överklagandet via e-post till 
kalmar@lansstyrelsen.se. Det ska du göra därför att Länsstyrelsen måste pröva om överklagandet 
har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till domstolen.

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick del 
av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be 
att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det 
domstolen som beslutar om tiden kan förlängas eller inte.

Ditt överklagande ska innehålla
 vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer
 hur du vill att beslutet ska ändras
 varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt

Skriv också följande uppgifter:
 adress till bostaden
 telefonnummer där du kan nås
 eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till dig

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din mening, bör du skicka med kopior på 
dessa.

Ombud
Du har rätt att anlita ett ombud som kan sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet 
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress och 
telefonnummer.

Ytterligare upplysningar
Behöver du veta mer om hur du ska göra, går det bra att ringa till Länsstyrelsen, telefonnummer 010-
223 80 00. Fråga efter den som varit föredragande i beslutet.



 

Advokatfiskalsenheten 

Nils Leine 

nils.leine@kammarkollegiet.se 

08-7000888 
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Angående förfrågan gällande Yxerns reglering  

Kammarkollegiet har mottagit skrivelser från flera parter gällande sjön 

Yxern. I denna promemoria redovisar kollegiet sin syn på Yxerns 

reglering och vilka åtgärder som kan övervägas. 

Bakgrund 

Söderbygdens vattendomstol meddelade den 18 maj 1938 tillstånd till att 

verkställa reglering av vattnets avrinning ur sjön Yxern. Ytterligare 

prövning skedde under 1950-talet men några ändringar genomfördes 

dock inte (se aktbil 11 i målnr M 943-14).  

Länsstyrelsen i Kalmar län m.fl. framförde under 90-talet önskemål till 

Kammarkollegiet att tillståndet borde omprövas (dnr 22-6679-94). 

Strategin i det ärendet var att arbeta för en viss förändring av 

tappningsbestämmelserna i tillståndet för Yxerns reglering. Däremot 

ingick inte att få till stånd en ändrad regleringsamplitud. 

Kammarkollegiet efterhörde hos länsstyrelsen om det fanns medel för att 

ersätta markägare och produktionsförluster, vilket länsstyrelsen 

besvarade nekande i skrift den 28 januari 2001. Av skriften framgår 

också att sjön inte prioriteras av naturvårdsskäl. Mot denna bakgrund 

och med hänsyn till risken för höga rättegångskostnader och eventuella 

ersättningar för produktionsförluster avslutade kollegiet ärendet 2001 

utan åtgärd.  

Kammarkollegiet har även deltagit i mål om Svarteströms kraftverk 

(4.3-4426-13) och Havets kvarn (22-9578-97), som ligger nedströms 

Yxern. 

I sammanhanget kan nämnas att Kammarkollegiet inte har något 

särskilt anslag som kan användas för att betala ersättningar för 

produktionsförluster och att kollegiet därför inte ansöker om omprövning 

i ärenden där ersättningar kan dömas ut och som ska betalas av 

sökanden i målet. Det bör också påpekas att regelverket för 

omprövningar enligt miljöbalken är detsamma som när Kammarkollegiet 
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2001 avslutade det tidigare ärendet. Omprövningar begränsas av det 

tillstånd som prövas och kan aldrig ersätta en fullständig 

tillståndsprövning, där t.ex. en annan inriktning och syfte med en 

reglering kan uppnås. Omprövning begränsas av 24 kap. 5 § tredje 

stycket miljöbalken dvs. att en omprövning inte kan ändra 

grundtillståndets syfte och får inte gå så långt att tillståndet inte kan 

användas se t.ex. Kammarkollegiets försök till omprövning av sjön Östen 

(MÖD 2003:74). 

Regleringsföretaget ansökte om omprövning med stöd av 24 kap. 8 § 

miljöbalken avseende viss förändring av tappningsbestämmelserna men 

har återkallat ansökan (4.3-5349-14) mål nr M 943-14.  

Nuläget 

Kammarkollegiet anser att för varje objekt behövs först en närmare 

genomgång och analys av nuvarande miljötillstånd. Framförallt gäller 

det att ha bra översikt och kontroll över de påverkanskällor som finns på 

vattenmiljöerna. Därtill behövs en analys av de rättsliga förhållandena. 

Med det sistnämnda menas tillståndets omfattning, om detta följs av 

verksamhetsutövaren, och om det finns några villkor som egentligen 

borde efterföljas eller omtolkas i ljuset av nuvarande kunskapsnivå om 

bästa möjliga teknik etc. Dessutom bör parternas inställning till 

tillståndet och villkoren kartläggas.  

För att få en uppfattning om nuläget har Kammarkollegiet gått igenom 

kollegiets tidigare ärende från 1994 och domen från 1938, tagit del av 

kommunernas översiktsplaner, gått igenom klassning och 

miljökvalitetsnorm (dock endast för sjöns status), genomfört ett möte 

med länsstyrelsens handläggare angående bakgrundsförhållanden, 

förekommande tillsynsbeslut samt arbetet med uppdragen i nuvarande 

åtgärdsprogram.  

Kollegiet har genomfört ett besök vid sjön och delar av vattendraget 

nedströms inklusive kraftverken. Vid besöket kunde konstateras att det 

finns få fiskeplatser för allmänheten, få bryggor eller andra anordningar 

för allmänheten och även få badplatser. Såvitt kunde bedömas finns inga 

skyddade områden i sjön eller vattendraget nedströms. Vidare kunde 

konstateras att det finns ett antal vandringshinder i vattendraget 

nedströms.  
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Kammarkollegiet deltog hösten 2015 vid ett vattenrådsmöte i Frödinge. 

Vid mötet framgick att kraftverksägarna nedströms inte var överens om 

vilka ändringar som de kan acceptera vad gäller sjöns sänkning och 

tappning. Kollegiet har efter mötet haft kommunikation med dels 

Tekniska verken, dels med en kraftverksägare. Ägaren har ingett ett 

eget förslag om förändringar. Underlaget i ärendet visar att de berörda 

kraftintressenterna har olika uppfattningar om lämpliga åtgärder. Av 

samtliga nedströms liggande intressenter verkar några inte heller ha 

tillstånd till sina verksamheter.  

Kammarkollegiet har även tagit del av SMHIs rapport om kalibrering av 

Yxerns regleringsdamm, SMHIs förteckning över Sveriges vattenfall (71: 

Botorpsströmmen) och från mark- och miljödomstolen utdrag från 

vattenboken för Botorpströmmens avrinningsområde. Vissa kontakter 

har tagits med SMHI. 

Ett antal foton på vattenkraftskadade områden med torrlagda stränder 

m.m. har ingetts från enskilda sakägare.  

Det finns inte någon åtgärdsplan hos länsstyrelsen för 

Botorpsströmmens avrinningsområde (jfr uppdrag 28 och 30 i nu 

gällande åtgärdsprogram). Det finns heller inte något underlag som kan 

uppvisas i domstolen som utvisar de förändringar av tillståndet för 

Yxern och övriga verksamheter som ska ske för att klara beslutade 

miljökvalitetsnormer i både sjön och vattendragen nedströms.  

Det finns en tillsynsplan beslutad av länsstyrelsen i januari 2016 (dnr 

535-7321-15) där Botorpsströmmen har prioritet 3 utifrån en skala från 

1-5 där 1 har högst prioritet. 

Underlag och klargöranden har erhållits från Västerviks kommun om 

gällande planer m.m. Översiktsplan och visst annat underlag från 

Vimmerby kommun har hämtats från kommunens hemsida. 

Sammantaget finns det ett stort engagemang för att få till förändringar 

av sjöns reglering och ett allmänt intresse att förändra sjöns 

hydrologiska regim.  
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Innebörden av nuvarande tillstånd 

Tillståndet från 1938 avser endast att reglera vattnets avrinning från 

Yxern och de vattenhushållningsbestämmelser som anges i utslaget bör 

sålunda anses som en del av tillståndet. Det är därmed mycket tveksamt 

att tolka föreskrivna tappningarna såsom sedvanliga minimitappnings-

villkor till skydd för miljön, dvs.  gränsvärden som ska efterföljas. Det 

finns heller ingen fast dämningsgräns eller en fast sänkningsgräns som 

inte får över- eller underskridas. Det bör alltså finnas stort utrymme för 

tappningsställaren att beakta miljöbalkens hänsynsregler vid 

tappningen ur sjön utan att komma i konflikt med tillståndet.  

Regleringsdammens utformning enligt tillståndet är att den ska 

utformas med tröskelhöjd +88,98. Detta begränsar sålunda fysiskt 

sänkningen av sjön med regleringsdammen. Därefter kan dock 

avdunstning sänka nivån i sjön ytterligare. Vattenhushållningen enligt 

bestämmelsen a) innebär en dämningsgräns till +92,29, om inte 

tillrinningen till sjön är 5 m3/s eller mer, dvs. dämningsgränsen får 

överskridas beroende på tillrinningen till sjön. Nivån kan sedan 

understiga +90,05 utan att strida mot tillståndet.  

Av tillståndet framgår vidare hur dammen ska vara utformad. SMHIs 

kalibreringsutredning utvisar dock att dammen inte verkar vara utförd 

enligt tillståndet då denna blivit 2,5 meter för bred och bottenluckan 5,3 

m istället för 4,9 m. Bestämmelsen b) är s.k. ska-krav om vad som ska 

tappas vid vissa nivåer i sjön, dvs. om nivån överstiger +92,29. Under 

denna nivå finns det dock möjligheter för tillståndshavaren att variera 

tappningarna mellan vissa mängder. Sjöns avsänkningstider under den 

nivån kan sålunda variera beroende på vilken tappningsstrategi som 

tillämpas.  

Peglarna vid sjöns utlopp bedömer kollegiet preliminärt inte fullt ut 

motsvara tillståndsdomens kontrollvillkor. I vart fall kunde de 

vattenståndsskalor som ska finnas enligt 1938 års utslag - en på norra 

stranden vid halvön och ytterligare en pegel vid Toverum - inte iakttas 

okulärt. Av underlaget i regleringsföretagets omprövningsansökan (4.3-

5349-14) finns dock vattenstånden vid Toverum med. Det bör sålunda 

finnas en pegel där. 

Vid regleringsdammen finns ingen ålyngelledare i funktion enligt 

tillståndets villkor. 
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Sakägare och länsstyrelsen har rätt att enligt tillståndet tillse att SMHI 

genomför kontroller av att peglarna fungerar och utvisar de dämnings- 

och sänkningsnivåer som finns i tillståndet. Enligt uppgift från SMHI 

har sådan kontroll inte begärts.  

Beslutet om villkoret om fiskodling i Yxern enligt anvisningar från 

tillsynsmyndigheten har Kammarkollegiet inte tagit del av.  

Kollegiet har noterat i VISS (arbetsmaterial) att status 2013 bedöms som 

måttlig och att föreslagen norm ska anges till god status men med 

tidsundantag till 2021.  

Kammarkollegiets bedömning av lämpliga åtgärder 

Ny prövning av verksamheten 

Kammarkollegiet förordar att frågan om Yxern och vattendragen 

nedströms tas om hand enligt kollegiets strategi (Kammarkollegiets 

strategi för genomförande av vattenförvaltningens uppgifter gällande 

fysisk påverkan, dnr.4.1-5437-10
1
).  

Det innebär följande steg. Ett tillsynsärende läggs upp för varje 

verksamhet som påverkar statusen på sjön och vattendragen nedströms. 

För dessa verksamheter tas in underlag om juridisk status (tillstånd 

etc.). Om det är oklart om tillstånd finns m.m. kan föreläggande ske 

enligt 26 kap. 9 § miljöbalken. Därtill behöver verksamhetsutövarna 

förstå vilken miljöpåverkan deras verksamheter har, vilket bör ske 

genom föreläggande om att de ska utföra egenkontroll.  

Länsstyrelsen behöver därtill utföra beräkningar av den reglering som 

kan ske för att god hydrologisk regim ska kunna efterföljas. Bistånd och 

vägledning för detta utredningsarbete bör kunna lämnas av både SMHI 

och Havs- och vattenmyndigheten eller extern konsult om det behövs.  

Om tillståndsansökan ska ske av tillståndshavaren åligger det denne att 

utföra denna utredning.  

                                                      

1 

http://www.kammarkollegiet.se/sites/default/files/Kammarkollegiets%20strategi

%202013-10-15.pdf 
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Strategins utgångspunkt är dock att verksamhetsutövarna tar sitt 

ansvar och tillser att tillstånd och verksamheter efterföljer 

miljökvalitetsnormerna och miljöbalkens hänsynsregler. En ansökan om 

nyprövning av hela verksamheten från regleringsföretagets sida är 

sålunda den åtgärd som i första hand bör ske.  

Tvångsmedelanvändning från myndigheterna 

Om utredningen i tillsynsärendet om Yxern visar att regleringen behöver 

upphöra och sjön återfå ett mer naturligt förhållande, dvs. naturlig 

tillrinning blir naturlig avrinningen, för att nå god status kan 

bedömningen bli att tillståndet behöver återkallas, helt eller delvis. I så 

fall kan frågan om återkallelse anmälas till Havs- och 

vattenmyndigheten och Kammarkollegiet enligt 1 kap.13 § miljötillsyns-

förordningen, om länsstyrelsen väljer att inte själv ansöka om 

återkallelse. En återkallelse stöds av Vimmerby kommuns översiktsplan 

och möjligen även av Västerviks översiktsplan.  

Om utredningen visar att regleringen (sjösänkningen) kan fortsätta men 

med justerad tappning och dämningsnivåer samt mjuka övergångar 

förordar kollegiet att länsstyrelsen ansöker om delvis återkallelse 

(tappning och dämningsnivåer) och omprövning med stöd av 24 kap. 5 § 

miljöbalken. För denna åtgärd finns redan viss utredning som reglerings-

företaget tagit fram i sin ansökan om omprövning (4.3-5349-14, mark- 

och miljödomstolens mål nr M934-14). Det behövs möjligen 

kompletteringar i de delar av den tidigare utredningen som länsstyrelsen 

ansåg var bristfällig. Talan bör utformas så att förändringarna av 

regleringen sätts på prövotid. SMHI bör kunna biträda länsstyrelsen i de 

delar som behöver kompletteras. Eftersom mark- och miljödomstolen i 

Växjö preliminärt godtog underlaget då målet kungjordes bör detta 

underlag kunna användas för en ny omprövningsansökan. Detta 

förutsätter dock att länsstyrelsen kan ordna finansiering av eventuella 

skadeståndskrav och att myndigheten är beredd på att domstols-

prövningen riskerar att ta många år. Enligt kollegiets erfarenheter av 

omprövningar tar dessa mellan 2-8 år att genomföra.  

För vattendragens del gäller det att åtgärda vandringshinder i 

Yxeredsån och övriga vattendrag samt korrigera hydrologisk regim så att 

god status uppnås. Vid Kammarkollegiets besök i september 2015 vid 

Kilstorpsströmmen sågs bl.a. utter springa upp vid dammen. De fysiska 

förutsättningarna för att åtgärda vandringshinder i vattendraget kan 
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bedömas som mycket goda. Kollegiet har inte haft underlag för att göra 

bedömningar om vilka förutsättningar som föreligger för att vidta 

rättsliga åtgärder (tillsyn, omprövning etc.) vad gäller de vattenverksam-

heter som pågår och utgör vandringshinder. För detta krävs att tillsyns-

ärendena hanterar samtliga verksamheter som innebär vandringshinder 

och att underlag tas fram enligt Kollegiets strategi2. Kammarkollegiet 

rekommenderar att ett erkänt och kompetent konsultföretag anlitas, som 

får i uppdrag att ta fram omprövningsunderlag för respektive kraftverk, 

förutsatt att dessa har tillstånd alternativt föreläggs om 

tillståndsprövning och/eller utrivning med stöd av 26 kap. 9 § 

miljöbalken. 

Andra alternativ 

Alternativet i första hand är, som nämnts ovan, att regleringsföretaget 

söker ett nytt tillstånd enligt miljöbalken. Om detta inte är möjligt 

återstår rättslig prövning i mark- och miljödomstolen genom 

myndighetsingripanden i form av återkallelse eller omprövning. En 

domstolsprövning kommer att ta mycket tid och resurser i anspråk och 

behöver enligt Kammarkollegiets bedömning föregås av en hel del 

tillsynsarbete och framtagande av underlag från länsstyrelsens sida. 

Omfattande tvister med kraftintressenter kan också förutses. 

Ett alternativ till att inleda ett antal mål vid domstol som skulle kunna 

övervägas är att istället besluta om ett miljöskyddsområde för 

Botorpsströmmens avrinningsområde (punkten 3 i Kammarkollegiets 

strategi). Enligt 7 kap. 20 § miljöbalken kan miljöskyddsområde 

användas inom ett geografiskt avgränsat område där behov föreligger att 

införa föreskrifter om återställning eller skydd av naturvärden för att 

miljökvalitetsnormer ska efterföljas. Sådana föreskrifter skulle ta över 

vad som sägs i tillståndet från 1938. Ett områdesskydd med en föreskrift 

om en hydrologisk klassning av SMHI skulle t.ex. innebära att sjöns 

tappning justeras utifrån vattendragets behov av minimiflöden och med 

en miljöanpassad reglering. Se fig.  

                                                      

2 

http://www.kammarkollegiet.se/sites/default/files/Bilaga%202%20PM%20underla

g%20f%C3%B6r%20ompr%C3%B6vningar%20och%20%C3%A5terkallelser.pdf 
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Fig. 

Det går också att samtidighet hantera alla nedströms liggande 

verksamheter i föreskrifterna.  

Kammarkollegiet emotser ytterligare samverkan med Länsstyrelsen i 

Kalmar län och kommunerna Västervik och Vimmerby angående frågan 

om sjön Yxern.  

Med vänlig hälsning, 

 

 

Nils Leine 

Advokatfiskal 
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Vimmerbys kommun, Stadshuset, Stångågatan 28,  598 81 VIMMERBY 

Västerviks kommun, 593 80 Västervik 

Tekniska Verken, Box 1500,  581 15 Linköping 
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