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TNINfiSSAHLING.

v‘

1954
Nr 122—124.

utkom från trycket
den 12 april 1954.

Nr 122.
Lag
om ändring i Tattenlagen;
given Stockholms slott den 27 mars 195k.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och
‘ Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit
gott förordna, att 2 kap. 23 §, 10 kap. 76 §, 11 kap. 107 §, 12 kap. samt
- 13 kap. 5 § vattenlagen den 28 juni 1918 (nr 523)2 skola erhålla ändrad
lydelse på sätt nedan angives.
2 KAP.
23 §.
1 mom. Avses med beslut, som i 22 § sägs, byggnad för tillgodogörande
av vatten, och vilar beslutet på antagande, att vattnet tillhör fastighet, för
vilken sökanden såsom ägare fört talan i målet, må, utan hinder av vad i
22 § stadgas, påstående, som grundas därå, att vattnet eller del därav till
¬ hör annan fastighet eller utgör oskift samfällighet för flera fastigheter eller
ock allmän egendom, väckas intill dess fem år gått till ända från det beslu
tet vunnit laga kraft och tillika två år förflutit efter utgången av den i be
slutet eller sedermera i anledning av ansökan om anstånd bestämda tid för
byggnadens fullbordande. Försittes tid, som nu nämnts, vare. den på beslu
tet grundade rätten till vattnets tillgodogörande fri från klander, där den,
som erhållit medgivandet att uppföra byggnaden, vid tiden för beslutets
meddelande varit i god tro rörande rätten till vattnet eller ock någon, till
vilken byggnaden sedermera må hava övergått, i god tro rörande sagda rätt
förvärvat byggnaden.
Bifalles talan------------byggnadens ägare.
2 mom. Där beslut------------för när.
:

10 KAP.
76 §.
Föres ej talan mot syneförrättning, och bar ej heller underställning av
synemännens utlåtande ägt rum, åligge förrättningsmannen att inom ka
lenderåret näst efter det, då förrättningen avslutats, insända det därvid
? förda protokollet jämte kartor, ritningar, kostnadsförslag och övriga band; lingar, som röra saken, till lantbruksstyrelsen eller till annan myndighet,
: som Konungen bestämmer.

f

1 Prop. 1954: 55; L^U 5; Rskr 109.
® Senaste lydelse, so tetrilfFando 10 kap. 76 § 1939: 146, beträffande 11 kap. 107 § 1946: 839
beträffande 12 kap. 1919: 425, 1920: 459, 1939: 146 och 1952: 235 samt beträffande 13 kap. 5 §
1939: 146.
* 55—540024. Svensk författningssamling 195/f, Nr 122—124.
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11 KAP.
A

.

§.

Angående talan mot beslut, som enligt detta kap, meddelats av vattenrättsdomare, äge vad i rättegångsbalken är stadgat om talan mot under
rätts beslut motsvarande tillämpning, dock med iakttagande av vad i 102
—106 §§ är stadgat om besvär mot vattendomstols beslut. Lag samma vare
i fråga om talan mot vattenrättsdomares beslut angående besiktning, var
om i 13 kap. sägs, samt i fråga, som i 14 kap. 7 § avses.
Vattenrättsdomares beslut------------ slutligt beslut.
över vattenrättsdomares------------ej föras.
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12 KAP.
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Om vattenbok.

iciilljp

1 §.
Vid varje vattendomstol skall föras bok för anteckningar rörande före
tag enligt denna lag (v a 11 e n b o k).

fcliäsa

2 §.

tealäl-

Närmare föreskrifter om vattenbokens inrättande och förande meddelas
av Konungen.
13 KAP.
f

¬

\

5 §.
över vad
föras protokoll.
Protokoll över besiktning, som hålles på grund av stadgandet i 1 § tred
je stycket, varde ingivet till vattenrättsdomaren; och äge han, när skäl
därtill äro, för vidtagande av sådan rättelse, som besiktningsman må hava
jämlikt 2 § föreskrivit, utsätta annan tid än denne hestämt.
Om insändande till vattendomstolen, för anteckning i vattenboken, av
protokoll över besiktning, som eljest hålles enligt 1 §, förordnar Konungen.
Har besiktning----------- tillhandahållas sökanden.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1955.
Vad i 2 kap. 23 § 1 mom. äldre lydelsen stadgas därom, att dagen för
anteckning i vattenhoken om besiktning skall vara utgångspunkt för be
räkning av tid, inom vilken i visst fall klandertalan må väckas, skall allt
jämt gälla beträffande anteckning, som ägt rum före ikraftträdandet.
Vidare skall vad i 12 kap, 11 § äldre lydelsen stadgas om frihet från
klander, sedan viss tid förflutit efter inskrivning i vattenboken, alltjämt
gälla beträffande inskrivning, som verkställts enligt äldre lag.
Genom nya lagen upphäves 14 § lagen den 20 oktober 1939 (nr 732) med
särskilda bestämmelser angående tillfällig vattenreglering.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera ;
visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill
bekräfta låtit.
Stockholms slott den 27 mars 1954.

GUSTAF ADOLF.
(L.S.)

(Justitiedepartementet.)

Herman Zetterberg.
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