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Begäran om tillsyn samt omprövning av vattendom för reglering
av sjön Hulingen, Hultsfreds kommun
Beslut
Länsstyrelsen beslutar att avsluta ärendet utan ytterligare åtgärd.

Beskrivning av ärendet
SFK Kroken inkom den 23 september 2019 med ett klagomål på regleringen av sjön Hulingen eftersom
vattennivåerna är låga och det försvårar klubbens verksamhet som bland annat består av att hyra ut båtar
och sälja fiskekort. Klagande framför att man anser att vattendomen ska ändras och att sänkningsgränsen
inte bör vara lägre än + 95,90 m. Vidare framförs att tappningen måste minska för att vattennivån i
Hulingen ska öka med minst 20 cm.
Av handlingarna och utredningen i ärendet framgår följande. Avrinningen ur Hulingen regleras med en
dammkonstruktion vid Hagelsrum. Regleringen av sjön har hanterats i flera rättsliga processer.
Regleringsdammen uppfördes för att reglera avrinningen ur sjön Hulingen bland annat för
kraftproduktion.
Anläggningen ägs idag av Södra Skogsägarna Ekonomisk förening som har fått möjlighet att yttra sig i
ärendet och de framför följande. Anläggningen är anmäld till den nationella planen för moderna
miljövillkor. I nuläget tappas Hulingen på vatten för att upprätthålla flödet i Emån. Tappningen är
nödvändig eftersom basflödet är lägre än normal på grund av extremt låga grundvattennivåer i området.
Hullingen har ett relativt stort delavrinningsområde i förhållande till sin sjöyta. Det medför att
återhämtningsförmågan är relativt stor jämför med andra reglerande sjöar i Emåområdet.
Vegetationsperioden är snart slut vilket förväntas ha en positiv påverkan på basflödet. När basflödet ökar
kan tappningen från sjön minska. Hulingen kommer sannolikt inte underskrida sänkningsgräns och
vattennivåerna förväntas återhämta sig relativt snabbt.

Motivering till beslutet
Klagande har begärt att Länsstyrelsen Kalmar län ska ansöka om omprövning av vattendomen för
regleringen av sjön Hulingen. Omprövning av en vattenverksamhet kan göras på olika sätt beroende på
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vad det är för typ av vattenverksamhet. I aktuellt fall är det frågan om en vattenverksamhet för
produktion av vattenkraftsel (11 kap. 6 § miljöbalken (MB)), eftersom verksamheten när den påbörjades
var avsedd för sådan produktion.
En samlad omprövning av miljöpåverkan från en vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel ska i
typfallet ske av verksamhetsutövaren (11 kap. 27 § och 24 kap. 10 § MB) och omprövningen av dessa
”moderna miljövillkor” ska ske i ett sammanhang för de olika avrinningsområdena i enlighet med den
nationella planen (NAP). Om inte verksamhetsutövaren ansöker om en sådan omprövning har
Länsstyrelsen möjlighet att göra det istället (24 kap. 12 § MB).
I aktuellt fall har Södra Skogsägarna ekonomisk förening anmält Hulingen till NAP. Länsstyrelsen har
meddelat Havs- och vattenmyndigheten att verksamheten uppfyller kraven för att ingå i NAP (36-38 §§
Förordning (1998:1388) om vattenverksamhet (FOV)). Omprövningarna för moderna miljövillkor i
Emåns avrinningsområde ska enligt det förslag som lämnats till regeringen genomföras under 2026.
I avvaktan på omprövningen för moderna miljövillkor så kan Länsstyrelsen bedriva tillsyn och t.ex.
förelägga om försiktighetsmått eller förbud (26 kap. 9 § MB). Föreläggande eller förbud får inte begränsa
ett tillstånd som har rättskraft, men det hindrar inte tillsynsmyndigheten från att vidta åtgärder om det är
brådskande och nödvändigt för att undvika att ohälsa eller allvarlig skada på miljön uppkommer.
Om omständigheterna är så allvarliga att det inte går att vänta på att prövningen för moderna miljövillkor
blir klar och att den olägenhet som omständigheten innebär inte kan avhjälpas genom ett föreläggande
om försiktighetsmått eller förbud så får Länsstyrelsen begära omprövning (26 kap. 2 § sista stycket och
24 kap. 11 § MB).
Klagande framför att vattennivån i Hulingen är låg vilket gör att grunda bottnar i sjön är torrlagda. Vad
Länsstyrelsen förstår så följs nivåerna i tillståndet för regleringen. Flera sjöar i Emåns avrinningsområde
tappas nu för att upprätthålla flödet i Emån vilket medför att vattennivån i t.ex. Hulingen ligger under
medelvattennivå. Då är frågan om situationen i sjön Hulingen är så allvarlig att Länsstyrelsen kan vidta
åtgärder trots att det finns ett tillstånd för regleringen.
Vattennivån i Hulingen är i dagsläget drygt + 95,5 möh, vilket är ca 60 cm över sänkningsgräns.
Vattennivåerna är alltså låga men inte extremt låga. Om tappningen begränsas kraftigt, så som klagande
framför, kommer det dels att påverka naturvärdena i vattendraget och dels verksamhetsutövare
nedströms. Länsstyrelsen bedömer därför att det inte är skäligt att förelägga om minskad tappning
eftersom tillståndet efterlevs och ett ingripande får konsekvenser nedströms.
Utifrån de uppgifter som framkommit i ärendet anser Länsstyrelsen att det inte är motiverat att ansöka
om omprövning av vattendomen för regleringen av sjön Hulingen. Det är inte heller motiverat att
begränsa gällande tillstånd eftersom det kan uppstå skada på naturvärden och verksamheter nedströms.
Ärendet ska därför avslutas utan ytterligare åtgärder.
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Bestämmelser som beslutet grundas på





11 kap. 6 och 27 §§ miljöbalken
24 kap. 10-12 §§ miljöbalken
26 kap. 1-2 och 9 §§ miljöbalken
36-38 §§ Förordning (1998:1388) om vattenverksamhet

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga 2.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Henrik Andersson med handläggare vattenverksamhet Erika Nilsson
som föredragande.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor
1. Nivådiagram för Hulingen samt fotografi på vattennivå
2. Hur man överklagar

Kopia till:
Hultsfreds kommun, kommunen@hultsfred.se
Havs- och vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se
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Nivådiagram för Hulingen

Fotografi på vattennivån i Hulingen
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Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos mark- och
miljödomstolen.
Hur överklagar jag beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare
tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga överklagan
till Länsstyrelsen i Kalmar län antingen via e-post; kalmar@lansstyrelsen.se, eller med post;
Länsstyrelsen i Kalmar län,391 86 Kalmar.
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
mark- och miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas.
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor från
den dag då beslutet meddelades.
Ditt överklagande ska innehålla
 Vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer,
 hur du vill att beslutet ska ändras, samt
 varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.
Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa.
Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.
Ombud
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen,
bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.
Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, kalmar@lansstyrelsen.se. eller via
växeltelefonnummer 010-223 80 00. Ange diarienummer 7766-2019.

