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Överklagande av Mark- och miljödomstolens, Vänersborgs Tingsrätt, dom 
från den 28 februari 2014 i mål nr M 3629-12 
 
MMÖD mål nr. M 2527-14 
 
Klagande: Länsstyrelsen i Hallands län 
 
Överklagat avgörande  
 
Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och Miljödomstolen, dom från den 28 februari 2014 
i mål nr M 3629-12, angående tillstånd enl. 11 kap. miljöbalken till ombyggnad av 
Vessige kraftverk m.m. på fastigheten Vessige 13:1 i Falkenbergs kommun. 
 
Länsstyrelsen har tidigare, i skrivelse den 18 mars 2014, överklagat domen i fråga 
och av Mark- och Miljööverdomstolen meddelats anstånd till den 7 april 2014 
med att utveckla sin talan. 
 
Yrkanden 
 
Länsstyrelsen yrkar att Mark- och miljööverdomstolen meddelar prövningstill-
stånd då det är av vikt för rättstillämpningen att ärendet prövas av Mark- och mil-
jööverdomstolen. 
 
Länsstyrelsen yrkar 
– i första hand att Mark- och miljööverdomstolen återförvisar ärendet till mark 
och miljödomstolen för förnyad prövning och 
– i andra hand att Mark- och miljööverdomstolen upphäver mark- och miljödom-
stolens dom i målet och avslår ansökan. 
 
Grund för överklagandet 
 
Vessige kraftverk uppfördes 1923 och meddelades tillstånd i Västerbygdens vat-
tendomstols dom den 21 september 1934 och Vattenöverdomstolens dom den 25 
juni 1935. Kraftverksägaren fick då rätt att bibehålla och begagna befintlig vatten-
anläggning bestående av dammbyggnad, tubledning, kraftstation och avloppskanal 
samt att dämma vattnet i Lillån. Domarna innefattar ett tillstånd att till den befint-
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liga kraftstationen avleda en vattenmängd om totalt 1,9 m3/s. Detta, befintliga 
kraftverket är beläget på Lillåns högra strand i Falkenbergs kommun.  
 
Vebro Industriaktiebolag har i det nu aktuella målet ansökt om och av mark- och 
miljödomstolen den 28 februari 2014 meddelats tillstånd att uppföra och driva en 
ny vattenkraftstation på Lillåns vänstra strand, i sin funktion helt avskild från den 
befintliga kraftstationen. Tillståndet omfattar även anläggning av nya, till kraftsta-
tionen tillhörande anordningar såsom intag, tilloppstub och utloppskanal. Vidare 
omfattar domen ett tillstånd till en ökad vattenavledning om 3,0 m3/s från den be-
fintliga dammen. Bolaget har också ansökt om ändrade villkor för dämningen. 
 
Länsstyrelsen anser, med hänvisning till att prövningen i förevarande mål avsett 
en helt ny vattenanläggning anknutet till en helt ny vattenverksamhet, att mark- 
och miljödomstolens avgränsning av prövningen till att endast omfatta en ändring 
av befintlig, tidigare tillståndsgiven verksamhet är felaktig. Vattenhushållningen 
har ändrats väsentligt genom att tillstånd nu erhållits att avleda 4,9 m3/s jämfört 
med de 1,9 m3/s som medgetts i domarna från 1934/35. Länsstyrelsen anser därför 
att ändringen uppfyller kriterierna för de undantagsfall där hela anläggningen ska 
tas upp till prövning.  
 
Enligt länsstyrelsens bedömning är det nya tillståndet dessutom utformat så att 
dammen delvis har fått ett tillstånd enligt miljöbalken, medan domstolen vid sin 
prövning tagit hänsyn till det gamla tillståndet. Tillåtligheten har inte prövats ut-
ifrån miljöbalkens bestämmelser utan enligt äldre vattenlagens. Detta inte minst 
eftersom domstolen i den nya domen föreskrivit villkor gällande dämningen. 
 
Länsstyrelsen anser att en ändring av det gamla tillståndet inte är aktuellt vid 
prövning av en helt ny anläggning utan hela verksamheten ska omfattas av pröv-
ning enligt miljöbalken. 
 
Skäl för prövningstillstånd 
 
Enligt länsstyrelsens mening bör prövningstillstånd meddelas då det inte utan en 
prövning i Mark- och miljööverdomstolen är möjligt att bedöma riktigheten i den 
dom som mark- och miljödomstolen meddelat och eftersom det är av vikt för 
rättstillämpningen att ärendet prövas av Mark- och miljööverdomstolen. 
 
Länsstyrelsen ser i en förlängning en uppenbar risk för att tillvägagångssättet med 
att söka ändringstillstånd vid nyanläggning av vattenkraftverk sätts i system om 
mark- och miljödomstolens resonemang avseende ändringstillstånd vid nyetable-
ringar vinner laga kraft. Detta skulle i sådant fall kunna leda till att äldre vattenan-
läggningar med t.ex. nolltappning eller definitiva vandringshinder kan meddelas 
nya tillstånd utan krav på miljöförbättrande åtgärder. Detta skulle gå stick i stäv 
mot intentionerna att försöka uppdatera tillstånd till befintliga vattenverksamheter 
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utifrån dagens miljökrav och samtidigt försvåra uppfyllandet av de nationella mil-
jömålen ”Levande sjöar och vattendrag” och ”Ett rikt växt- och djurliv”. Vidare 
skulle domslut av det aktuella slaget motverka arbetet med att uppnå miljökvali-
tetsnormerna för vatten enligt fastställda åtgärdsprogram. 

 
I handläggningen av detta ärende har även chefsjurist Peter Jupén deltagit. 
 
 
 
Henrik Frindberg 
Miljövårdsdirektör   Mauritz Sandholm 
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