Brev till AOK,Aneby kommun Miljkontoret 1 juli2014
Hej!
Tänkte så här innan semestern skicka en lägesrapport för hur det går med Hyllingens restaurering.
Tyvärr är det så att Mark-och miljödomstolen begärt flera förlägganden om komplettering av den
ansökan vi skickade in. Vi har försökt svara efter bästa förmåga men domstolen är inte nöjd. Vi har
nu satt konsultens jurist på att kontakt med lagrådet för att ta reda på vad de verkligen vill ha av oss
för att vi ska kunna ta oss vidare i ärendet. Problemet verkar vara att de har svårt att hantera denna
nya vattenverksamhet kontra den pågående vattenverksamheten på platsen, nämligen
Svartåregleringsföretaget från 1907. Att inte regleringsföretaget är inmätt i dagens geografiska
referenssystem verkar vara ytterligare en faktor. Detta eftersom det vid jämförelse ser ut som att
dikesbotten nu ligger ca 2 meter under det tillåtna djupet. Om detta beror på att marken som helhet
har sjunkit på drygt 100 år eller om det klickar mellan referenssystemen låter jag vara osagt.
De LOVA-medel som skulle användas flyttas över till 2015. Eva tar kontakt med Torbjörn Aronsson
efter semester och reder ut detaljer.
Vi hoppas att domen kommer under vintern och att vi kan genomföra den tänka restaureringen
under nästa år.
Brevet har skickats analogt till
Sofia Lind Watts, Jularps Gård
Bordsjö Fideikommiss AB
Sysslomannen vid Svartåregleringsföretaget
Trevlig sommar!
Pål Mernelius
Naturvårdsförvaltare
Länsstyrelsen i Jönköpings län

Brev till Aneby kommun Miljökontoret 8 jan 2015
Före jul fick Pål ett meddelande från miljödomstolen om att de annonserar ärendet
för eventuella svar innan den 23/1, annars beslutar de på handlingarna utan
förhandling. Så vi hoppas att snart få vattendomen!
Före jul fick vi reda på att HaV beslutat att inte ge medel till Hyllingen men samma
ansökan gick in till Naturvårdsverket som förhoppningsvis ger oss de medel som
fattas som medfinansiering till LOVA för att äntligen restaurera Hyllingen i år!
Hälsningar Eva
Eva Wallander
Naturvårdsförvaltare, enhetschef

