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KLAGANDE   

Hasse Eriksson   

Göstorp, Allareds Mölla 1   

312 92 Laholm 

  

Ombud: Walter Johansson 

Kraftprojektering AB 

Box 1902 

791 19 Falun 

  

MOTPART 

Länsstyrelsen i Hallands län 

301 86 Halmstad 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Länsstyrelsens i Hallands län beslut 2014-12-11 i ärende nr 535-8896-14, se bilaga 

1 

 

SAKEN 

Föreläggande att söka tillstånd till vattenverksamhet på fastigheten Laholm 

Göstorp 6:10, 6:12 och 6:19 (Allareds mölla) 

 

_____________ 

 

DOMSLUT 

Mark- och miljödomstolen upphäver länsstyrelsens i Hallands län beslut den 

11 december 2014 i ärende nr 535-8896-14. 

 

_____________  
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BAKGRUND 

Allareds mölla är belägen vid Brostorpaån (även kallad Göstorpsån) i Laholms 

kommun.  I möllan finns installerad en mindre turbin som enligt uppgift producerar 

50 000 kWh/år. Till möllan/kraftverket leder en ungefär 1 mil lång tilloppskanal. I 

anslutning till kanalens början finns en fördämning/hålldamm över Brostorpaån. I 

hålldammens centrala del finns en försänkning som åtminstone merparten av tiden 

garanterar en mindre minimitappning (okänd storlek) till åfåran. Då turbinen har en 

begränsad slukförmåga (300 l/s) har tilloppskanalen försetts med två sidokanaler för 

överskottsvatten som leder förbi kraftverket ut till åfåran. Den övre kanalen, be-

nämnd utskovskanal, har sin början ungefär 100 m uppströms kraftverket och har 

vattengången på en nivå någon decimeter över tilloppskanalens bottennivå. Den 

nedre kanalen, som börjar strax uppströms kraftverket, sammanflyter med 

avloppskanalen nedströms kraftverket. I nivå med utskovskanalen finns i 

intagskanalen en intagsdamm. 

 

Länsstyrelsen i Hallands län förbjöd den 24 juni 2014 Hasse Eriksson att avleda 

vatten från Brostorpsån samt förelade honom bl.a. att riva ut befintlig fördäm-

ning/hålldamm. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen som den 

12 september 2014 i mål nr M 2669-14 undanröjde beslutet och återförvisade 

ärendet till länsstyrelsen för fortsatt handläggning då förbudet bedömdes vara alltför 

ingripande.  

 

I det återförvisade ärendet har länsstyrelsen den 11 december 2014 förelagt Hasse 

Eriksson att ansöka om tillstånd till vattenverksamhet avseende vattenkraftverk, 

damm och avledningskanal på fastigheterna Laholm Göstorp 6:10, 6:12 och 6:19. 
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YRKANDEN M.M. 

Hasse Eriksson har yrkat att mark- och miljödomstolen ska upphäva länsstyrelsens 

beslut. 

 

Länsstyrelsen har bestritt ändring. 

 

Hasse Eriksson har till stöd för sin talan anfört bl.a. följande. Det föreligger 

tillstånd för Allareds mölla på grund av urminnes hävd och då dammbyggnaden 

med vattendelning har behandlats i Vattendomstolen och i Vattenöverdomstolen 

med fastställelse i Högsta Domstolen. Med hänsyn till att det finns ett giltigt till-

stånd med rättskraft saknas skäl att söka nytt tillstånd. 

 

Av lagkommentaren till 5 § lag (1998:813) om införande av lagen med särskilda 

bestämmelser om vattenverksamhet framgår att myndigheterna har hamnat snett i 

sina förelägganden. Det saknas förklaring till varför 90–95 procent av alla 

vattenverksamheter som har byggts före år 1919 har tillkommit på olagligt vis och 

hur denna olagliga verksamhet har fått utföras utan ingripande från myndigheter 

och domstolar. 

 

Det framgår av äldre handlingar att det åtminstone har förekommit kraftutvinning 

sedan mitten av 1800-talet i läge för Allareds mölla. Dammbyggnaden har samma 

funktion idag som på mitten av 1800-talet, nämligen att upprätthålla dämning i 

Brostorpsån. Tilloppskanalen har samma funktion idag som för ca 150 år sedan, 

nämligen att leda vatten för kraftutvinning. Det har funnits en kvarn på fastigheten 

sedan slutet av 1800-talet. Kvarnen har sedermera ersatts med turbiner. Anlägg-

ningen har drivits med turbiner sedan före den äldre vattenlagens tillkomst, d.v.s. 

säga före 1919. Det har skett en insyning av verksamheten år 1858. Kvarnen lades 

ned 1962. Nuvarande turbin har utgjort del av anläggningen i över 70 år. Anlägg-

ningen är i dagsläget endast kopplad till klagandens hus och försörjer således endast 

ett hushåll med el. Länsstyrelsens argument att tillsyn inte kan utövas om det saknas 

tillstånd är ett svepskäl. Det är lätt att komma överens om lämpliga vattenhushåll-

ningsbestämmelser och egenkontroll. Det kan noteras EU:s vattendirektiv inte 
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ställer krav på att en verksamhetsutövare måste söka tillstånd enligt Miljöbalken. 

 

Det ifrågasätts om tillsynsmyndigheten har lagligt stöd enligt bestämmelserna i 

26 kap 9 § miljöbalken för föreläggande om att söka tillstånd för vattenavledning 

för turbindrift. 

 

Det har inte förekommit problem med torr åfåra. Det har förekommit torka vid ett 

enstaka tillfälle någon gång under åren 1955-56. Annars har det inte varit problem 

med torka. Vattnet kan sjunka något emellanåt, men inte under någon längre tid. 

Länsstyrelsen påstår på väldigt lösa grunder att värdet på utebliven smoltreproduk-

tion till ett värde av 40 000 kr/år. Här har länsstyrelsen bortsett från att det finns ett 

omlöp förbi kraftverket upp i tilloppskanalen. Det torde finnas möjlighet för smolt-

reproduktion i såväl omlöpet som i inloppskanalen, vilket länsstyrelsen tycks ha 

bortsett ifrån. Kraftverket ger ca 50 000 kWh, vilket används helt och hållet för eget 

bruk och kan därför åsättas ett värde på åtminstone 1,50 kr/kWh eller totalt ca 

75 000 kr/år. Således är nyttan betydligt större än den av länsstyrelsen på mycket 

vaga grunder påstådda skadan på 40 000 kr/år. För övrigt måste vattenkvalitén 

starkt ifrågasättas i vattendraget om man har tvingats till kalkningsinsatser sedan 

1988. 

 

Länsstyrelsens föreläggande är tydligt i strid med tidigare övergångsbestämmelser 

och äldre lagstiftningar, av vilka det framgår att äldre beslut enligt lagar som regle-

rar vattenanläggningar skall anses meddelade enlig miljöbalken. Den omständig-

heten att den utpräglat kasuistiska lagstiftningen (som, i stället för vissa allmänna 

rättsregler, anför bestämmelser rörande typfall till ledning för avdömande av före-

kommande rättsfall) i 1734 års lagstiftning och i 1880 års vattenrättsförordning, 

samt i 1918 års och i 1983 års vattenlagar, ersatts av en abstrakt lagstiftning i 

miljöbalken, innebär inte någon förändring av rättsläget. Det framgår klart vid en 

noggrann genomläsning av 5 § MP.  

 

Miljöbalken skall tillämpas på vattenanläggningar som har funnits i många hundra 

år, även t.ex. dammar, hamnar, kanaler, utfyllnader för byggnation etc. För ett 
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rättsområde där flerhundraåriga anläggningar fortfarande brukas är övergångs-

bestämmelser av central betydelse för rättens innehåll, för rättsäkerheten för såväl 

ägare av vattenanläggningar som för sakägare. Rätten till delning av vatten för 

industriella ändamål har inte ifrågasatts och ansetts vara lagligt under minst 156 år. 

 

Skulle inte beslut, avgöranden eller rättsenligt handlande enligt tidigare gällande lag 

rörande vattenanläggningar, t.ex. pålningar för i dag flerhundraåriga palats, 

utfyllningar, kanalgrävningar, hamnar, broar etc. jämställas med tillstånd enligt 

miljöbalken, skulle många historiskt och ekonomiskt värdefulla byggnader, 

anläggningar och miljöer från 1600- 1700- och 1800-talet sakna tillstånd och 

därmed, i likhet med vattenanläggningar, utrivas. Att sådana byggnader som 

tillståndsgivits enligt då gällande rätt, nu genom tillämpning av en införd miljöbalk 

skulle bli olagliga är uppenbart i strid mot lag. 

 

Länsstyrelsens agerande står i strid mot 11 kap 2§ miljöbalken och agerandet står 

även i strid mot att de inte har den lagliga möjligheten till att kräva att en verksam-

hetsutövare skall söka tillstånd. 

 

DOMSKÄL 

Frågan om lagligheten av äldre vattenanläggningar och den verksamhet som bedrivs 

vid sådana är och har varit föremål för en rad processer. Frågan har även behandlats 

i praxis och i Vattenverksamhetsutredningens betänkande SOU 2013:69. Åsikterna 

är många och då inte minst när verksamhetsutövaren som grund för att anlägg-

ningarna och verksamheten är laglig åberopar urminnes hävd. 

 

Urminnes hävd är ett institut som förekommer i tidigare lagstiftning (1734 års 

jordabalk). Grunden för urminnes hävd är en lång och obestridd (okvald och 

ohindrad) besittning. Den som med äganderätt hävdat ett område under lång tid kan 

således åberopa urminnes hävd. Enligt fast praxis krävs att hävden utövats i minst 

90 år (motsvarande två mansåldrar) för att urminnes hävd ska kunna göras gällande. 

Institutet urminnes hävd utmönstrades genom 1972 års jordabalk, med sådan 

urminnes hävd som då förelåg är fortfarande giltig.  
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Reglerna om urminnes hävd återfanns, som angetts ovan, i jordabalken, vilken 

lagstiftning främst tar sikte på grannelagsrättsliga förhållanden. Vidare ligger i 

sakens natur att urminnes hävd inte har uppkommit till följd av någon domstols- 

eller myndighetsprövning. Det kan därför hävdas att urminnes hävd inte utgör en 

sådan rättighet som kan åberopas gentemot det allmänna och inte heller omfattas av 

5 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken (MP; enligt vilken bestämmelse 

tillstånd m.m. som meddelats före miljöbalkens ikraftträdande ska fortsätta att gälla 

och anses meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i miljöbalken). 

Sådana synpunkter har även framförts i doktrinen (se bl.a. Christina Olsen Lund: 

Tvenne gånger tvenne ruttna gärdesgårdar (CERGU 2013) och Kammarkollegiets 

PM, Frågor angående institutet urminnes hävd och dess betydelse i ljuset av 

miljöbalkens bestämmelser, den 18 december 2012). Även motsatta åsikter har 

emellertid framförts (se bl.a. Rolf Strömberg: Vattenlagen med kommentar, 1984, s. 

360 och Lennart af Klintberg: Om byggande i vatten enligt 2,3 och 5 kap. Vatten-

lagen, 1955, s. 173 f.)  

 

Åsikten att urminnes hävd är en rättighet som kan jämställas med ett tillstånd har 

fått gensvar i senare års rättspraxis. Denna bedömning får anses ha visst fog för sig 

då det är rimligt att ge det enskilda intresset företräde då det föreligger osäkerhet 

beträffande rättsläget. De rättsfall som f.n. får anses vägledande beträffande 

urminnes hävd (och privilegiebrev) är Mark- och miljööverdomstolens domar den 

19 april 2012, MÖD 2012:26 – 28. Ledning kan även hämtas bl.a. från rättsfallen 

rörande Lövdala kvarn (M 6301-13), Blomfors kraftverk (MÖD 2007:39) och 

Blankaströms kraftverk (M 632-13).  

 

Sammanfattningsvis gäller enligt praxis att urminnes hävd anses utgöra en med 

tillstånd jämförbar rättighet vad gäller vattenanläggningar, men att det ankommer på 

verksamhetsutövaren att styrka att urminnes hävd föreligger och att senare 

ombyggnader av någon omfattning av en äldre vattenanläggning inte sällan gör att 

vattenanläggningen inte längre har sådan utformning att urminnes hävd kan 

åberopas. Då de flesta äldre vattenanläggningar för utvinning av vattenkraft har 
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byggts om och modifierats för turbindrift efter förra sekelskiftet gör sistnämnda 

förhållande att urminnes hävd mycket sällan kan åberopas framgångsrikt. 

 

Vad gäller den fortgående vattenverksamheten vid en vattenkraftsanläggning – dvs. 

bortledande av vatten samt reglering av vattenstånd och vattenframrinning – har i de 

ledande rättsfallen korrekt konstaterats att en ansökan om lagligförklaring endast 

kan avse en vattenanläggning (jmf 18 § MP) och att en prövning av den fortgående 

vattenverksamheten därför ska ske enligt de vid prövningstillfäller gällande 

bestämmelserna. Samma förhållande gällde enligt 1983 års vattenlag (jfr Rolf 

Strömberg: Vattenlagen, en kommentar s 77). Det anförda tar emellertid endast sikte 

på vad som gäller för prövning och har ingen bäring på omfattningen av urminnes 

hävd. Istället gäller att urminnes hävd – om institutet accepteras som en med 

tillstånd jämförbar rättighet – även omfattar den fortlöpande vattenverksamheten. 

Även här gäller emellertid självklart att det åligger verksamhetsutövaren att visa att 

vattenverksamheten bedrivits på samma sätt och inte ändrats på något mer 

betydande sätt under åren. 

 

Hasse Eriksson har vad gäller Allareds mölla till stöd för sin talan bl.a. åberopat en 

dom av Vattenöverdomstolens den 16 november 1934 och Högsta Domstolens 

utslag i samma angelägenhet den 28 februari 1935. Utgången i åberopad process är 

emellertid endast att det konstaterats att hålldammen över Brostorpaån inte vid 

någon vattenföring åstadkom skadlig uppdämning för en viss fastighetsägare 

uppströms. Avgörandena innebär således inte att någon del av befintliga 

vattenanläggningar befunnits vara lagliga. 

 

Som angetts ovan är verksamhetsutövaren bevisskyldig för ett påstående om 

urminnes hävd. Hasse Eriksson har i målet åberopat sina egna iakttagelser sedan 

barnsben, i föregående stycke nämnda avgöranden samt handlingar som upprättats 

1932 inför nämnda process. Sistnämnda handlingar ger vid handen att håll- och 

intagsdammarna samt intags-, utskovs- och avloppskanalerna har samma utseende 

idag som 1932. Inget har framkommit som ger anledning anta att dessa 

anläggningar förändrats under halvseklet dessförinnan. Den enda förändring som 
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skett under den tid under vilken urminnes hävd kan ha uppstått är vid sådana 

förhållanden bytet till turbindrift under 1900-talets första hälft. Här har Hasse 

Eriksson uppgett att de förändringar som härvid skedde på anläggningen endast 

berörde förhållandena inne i befintlig byggnad/kvarn. Vad som kunnat iakttas 

styrker denna uppgift. Konstruktionen med sidokanaler gör vidare att det framstår 

som förhållandevis säkert att bytet till turbindrift inte har påverkat vattenför-

hållandena mer än högst ytterst marginellt. 

 

Hålldammen har självklart betydelse för förhållandena på åsträckan mellan dammen 

och avloppskanalens mynning. Särskilt vi låga vattenföringar har denna åsträcka 

betydligt lägre vattenföring än vid naturliga förhållanden. Hålldammen har 

emellertid en begränsad betydelse för möjligheterna för fiskvandring förbi kraft-

verket. Viss fiskvandring kan med all säkerhet ske i den naturliga åfåran via den 

vattenframrinning som sker i fördjupningen i hålldammens mitt, men framförallt 

kan fiskvandring ske via sidokanalerna till intagskanalen. Anläggningarnas 

påverkan på fiskeintresset är därför begränsad. 

 

Sammanfattningsvis gör mark- och miljödomstolen bedömningen att vattenanlägg-

ningarna för Allareds mölla har varit i princip oförändrade under åtminstone unge-

fär 150 år och att de förändringar som skett under denna tidsperiod inte påverkat 

förhållandena på något beaktansvärt sätt. Vid sådana förhållanden får anses att såväl 

befintliga vattenanläggningar som den fortlöpande vattenverksamheten är laglig till 

följd av urminnes hävd och därmed skyddad av rättskraft.  

 

Den rättskraft som gäller för ett tillstånd avser enligt 24 kap. 1 § miljöbalken de 

frågor som har prövats i domen eller beslutet. Den urminnes hävd som här grundar 

lagligheten innefattar ingen faktisk prövning av verksamheten. När urminnes hävd 

accepteras som en med tillstånd jämförbar rättighet måste emellertid anses att även 

den vattenhushållning och det sätt som verksamheten skötts i övrigt under 

hävdetiden omfattas av rättskraften. I förevarande fall får anses tillfredsställande 

utrett att driften av Allareds skett på i allt väsentligt samma sätt som nu under 

hävdetiden. 
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Som framgår av 26 kap. 9 § 3 st miljöbalken får tillsynsmyndigheten vid sådana 

förhållanden inte begränsa rättskraften. Länsstyrelsens föreläggande ska därför 

upphävas. 

  

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV427) 

Överklagande senast den 2 september 2015 

 

 

Göran Stenman  Roger Ödmark 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Göran Stenman, ordförande, och 

tekniska rådet Roger Ödmark. Föredragande har varit beredningsjuristen Frances 

Voon. 
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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


