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Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt. 

Besöksadress Öppettider Postadress E-post 

Kungsgatan 8 måndag–fredag Box 81 mmd.vaxjo@dom.se 

Telefon 08:00–16:00 351 03 Växjö Webbplats 

0470-560 100 www.domstol.se/vaxjo-tingsratt 
 

 
 
 
 
Ansökan i miljömål 
 
Vid Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har Vimmerby och Västerviks kommuner 
ansökt om tillstånd till utrivning av Yxerns regleringsdamm vid Yxerns utlopp inom 
fastigheten Västervik Yxered 4:1 och i samband därmed vidtagande av biotopvårdande 
åtgärder. För genomförandet av planerade arbeten ansöks även om tillstånd för att anlägga 
tillfällig fångdamm samt sänka av sjöns vattennivå. Vidare söks rätt att ta arbetsområde samt 
tillfartsväg inom fastigheterna Västervik Yxered 4:1, Västervik Yxered 5:1, Västervik Yxered 
1:37, Västervik Yxered 2:19 samt gemensamhetsanläggningen Västervik Yxered GA:6 
tillfälligt i anspråk för utförande av ansökta åtgärder. Alla arbeten kommer att 
ske inom Västerviks och Vimmerby kommuner. Verksamheten uppges beröra fastigheter 
runt sjön Yxern samt nedströms sjön längs med Yxeredsån samt nedströmsliggande 
kraftverk. En miljökonsekvensbeskrivning har getts in. 
 
Synpunkter med anledning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska ges in 
skriftligen senast den 28 september 2021. 
 
Yrkanden om ersättning framställs helst skriftligen inom samma tid och senast vid 
domstolens kommande huvudförhandling. Domstolen får avvisa senare framställda 
yrkanden om de inte har föranletts av iakttagelser vid syn eller av andra omständigheter  
som förekommit under huvudförhandlingen. 
 
Synpunkter skickas till Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 81, 351 03 Växjö 
eller via e-post mmd.vaxjo@dom.se. Ange fullständiga kontaktuppgifter och gärna även 
e-postadress i yttrandet. Ange också domstolens målnummer M 3563-21. 
 
Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolen och hos aktförvararen Liselotte Frejd, 
Kommunstyrelseförvaltningen, Vimmerby kommun, Stångågatan 28, Vimmerby. Tel. 0492-
76 90 00 (vxl) och aktförvararen Malin Davidsson, Västerviks kommun, Kommunhuset, 
Fabriksgatan 21, Västervik. Tel. 0490-25 40 17 (0490-25 40 00 vxl). 
 
Kallelser och andra meddelanden införs i Västerviks-Tidningen och Vimmerby Tidning med 
Kinda-Posten. 
 
Mark- och miljödomstolen 
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