
    

 

UMEÅ TINGSRÄTT 

Mark- och miljödomstolen 
DOM 
2016-10-10 

meddelad i 

Umeå 

Mål nr M 2547-15 

 

  

  
 

 

 

Dok.Id 263613 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 138 

901 04 Umeå 

Nygatan 45 090-17 21 00  090-77 18 30 måndag – fredag 

09:00-12:00 

13:00-15:00 
E-post: mmd.umea@dom.se 

www.domstol.se 

 

KLAGANDE 

1. Bengt Johansson 

Degersjön 11 

905 87 Umeå 

  

Ombud: Jur.kand. Magnus Norberg 

LRF Konsult 

V Esplanaden 19 

903 25 Umeå 

  

2. Berit Nilsson 

Mellansvartbäck 5 

905 87 Umeå 

  

Ombud: Jur.kand. Magnus Norberg 

LRF Konsult 

V Esplanaden 19 

903 25 Umeå 

  

MOTPART 

1. Bjännsjöns Fiskevårdsområde 

c/o Åke Forssén 

Bjännsjö 86 

905 87 Umeå 

  

2. Länsstyrelsen i Västerbottens län 

901 86 Umeå 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Länsstyrelsen i Västerbottens läns beslut 2015-10-08 i ärende nr 535-6925-2015, se 

bilaga 1 

 

SAKEN 

Överklagande av Länsstyrelsen i Västerbottens läns beslut 2015-10-08, dnr 535-

6925-2015, tillsyn av utförd tröskling i Bjännsjöns vid utloppet av Bjännsjön i 

Umeå kommun 

 

_____________ 

 

DOMSLUT 

Mark- och miljödomstolen upphäver beslutet. 

_____________ 
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UMEÅ TINGSRÄTT DOM 
2016-10-10 

M 2547-15 

Mark- och miljödomstolen  

 

 

BAKGRUND 

Länsstyrelsen i Västerbottens län meddelade den 8 oktober 2015 beslut i ett 

tillsynsärende.  Tillsynsärendet avsåg klagomål från Gunnar Nilsson, Bengt 

Johansson och Sigvard Johansson som inkommit med klagomål eftersom 

vattennivån i Bjännsjön höjts vilket påstods ha lett till skador på marken norr om 

sjön. Den påstådda höjningen av sjön påstås ha skett till följd av att Bjännsjöns 

FVO ersatt en betongtröskel i sjöns utlopp med en vandringsbar tröskel av 

natursten. 

 

Den 18 november 2013 meddelade länsstyrelsen ett beslut i anmälningsärendet. 

Genom detta beslut prövade länsstyrelsen trösklingen som anmälningspliktig 

verksamhet. Då trösklingen bedömdes ha skett i enlighet med vad som anmälts som 

anmälningspliktig vattenverksamhet avslutade länsstyrelsen tillsynsärendet utan 

åtgärd. 

 

YRKANDEN M.M. 

Klagandena har yrkat att länsstyrelsens tillsynsbeslut ska upphävas. 

 

Länsstyrelsen och Bjännsjöns FVO har motsatt sig ändring. 

 

DOMSKÄL 

Mark- och miljödomstolen har samma dag prövat dels detta mål samt även tagit 

ställning till överklagande av länsstyrelsens beslut avseende om trösklingen av 

Bjännsjön bort godkännas som anmälningspliktig vattenverksamhet (M2545-15). 

Domstolen har i det målet bedömt den anmälda verksamheten vara av sådan art och 

karaktär att vattenverksamheten inte bort godkännas i tillsynsärende utan istället 

prövas som tillståndspliktig vattenverksamhet. 

 

I enlighet med detta ska länsstyrelsens tillsynsbeslut upphävas. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 427) 

Överklagande senast den 31 oktober 2016.  
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UMEÅ TINGSRÄTT DOM 
2016-10-10 

M 2547-15 

Mark- och miljödomstolen  

 

 

På mark- och miljödomstolens vägnar. 

 

 

Lars Nyberg 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Lars Nyberg, ordförande, och 

tekniska rådet Lars Edlund.  
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ANVISNING FÖR HUR MAN ÖVERKLAGAR – DOM I MÅL SOM HAR ÖVER-
KLAGATS TILL MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN

Den som vill överklaga mark- och miljödom-
stolens dom ska göra detta skriftligen. Skrivel-
sen ska skickas eller lämnas till mark- och 
miljödomstolen. Överklagandet prövas av 
Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hov-
rätt. 

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

För att ett överklagande ska kunna tas upp 
krävs att Mark- och miljööverdomstolen läm-
nar prövningstillstånd. Det görs om: 

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

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

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

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva över-
klagandet.  

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

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
uppgifter om: 

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

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

3. grunderna (skälen) för överklagandet, 

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

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

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare 
ska ges in samtidigt med överklagandet.  

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

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

 

Bilaga 2


