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om ändring i vattenlagen;
given Stockholms slott den 2 april 1954.
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V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och
Vendes Konung, göra veterligt; att Vi, med riksdagen^, funnit
gott förordna, att 2 kap. 8, 10 och 22 §§, 6 kap. 8, 20 och 26 §§, 7 kap.
56 §, 11 kap. 17, 37 och 45 §§, 13 kap. 12 § samt 14 kap. 6 § vattenlagen den
28 juni 1918 (nr 523)^ skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.
‘ Prop. 1954; 55; L«U 5; Rskr 109.
2 Prop. 1954: 23; L«U 2; Rskr 97.
“ Sonaste lydelse, se beträffande 2 kap. 22 § samt 6 kap. 8, 20 och 26 §§ 1919: 425, beträffande
7 kap. 66 § 1920: 459, beträffande 11 kap. 17 § 1952: 235, beträffando 11 kap. 37 § 1948: 479,
beträffande 11 kap. 45 § 1946: 839, beträffande 13 kap. 12 § 1941: 614 samt beträffande 14 kap.
6 § 1939: 146.
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8 §.

skyldighet medgivas.
Finnes att till skydd för fisket vidtagna anordningar eller meddelade
föreskrifter äro mindre tjänliga, äge vattendomstolen på ansökan av myndigihet, som Konungen bestämmer, eller av byggnadens ägare meddela*
sådana bestämmelser, som utan att förnärma tredje mans rätt må på
kallas av anmärkta förhållanden. Därvid skall iakttagas att, i den mån
fråga ej är om sådan höjning av årlig avgift, som motsvaras av ändring i#
penningvärdet, byggnadens ägare ej må åläggas förpliktelser, som för ho
nom medföra väsentlig kostnad eller olägenhet utöver vad fÖrut blivit ho
nom ålagt.
10 §.
1 mom. Bygges damm för tillgodogörande av vattnet eller för reglering
av vattnets avrinning, eller göres för sådant ändamål annan byggnad i vat
ten, vare byggnadens ägare, såframt byggnaden förorsakar sådan ändring
i de naturliga vattenståndsförhållandena, som ej är obetydlig, eller hindrar
eller försvårar fiskens framkomst, pliktig att från och med kalenderåret
näst efter det, då arbetet å byggnaden påbörjats, så länge byggnaden bibe
hålies, erlägga viss årlig avgift till befrämjande av fisket inom landet.
Avgiften skall beträffande byggnad för vattnets tillgodogörande såsom i
drivkraft utgå med minst tio öre och högst två kronor för varje hästkraft,
som beräknas kunna vid oreglerat lågvatten uttagas vid byggnaden. I fråga
om byggnad för tillgodogörande av vattnet annorledes än såsom drivkraft
skall avgiften utgå med minst tio och högst etthundra kronor för varje ,
sekundkubikmeter av den vattenmängd, som är avsedd att uttagas vid bygg
naden. Är ändamålet med byggnaden att reglera vattnets avrinning, utgår
avgiften efter vattenmagasinets rymd med minst tio öre och högst en krona
för varje del, som omfattar 50 000 kubikmeter, intill 100 miljoner kubik
meter och för varje del därutöver, som omfattar 100 000 kubikmeter. Be
träffande byggnad, som göres såväl i ändamål av vattnets tillgodogörande
såsom drivkraft som för utnyttjande av vattnet annorledes eller för reglering
av vattnets avrinning, skall i fråga om beräkningsgrunden vid avgiftens
bestämmande hänsyn tagas till det ändamål, som är det huvudsakliga.
Inom ovan angivna gränser skall avgiften, efter förslag av statens fiskeritjänsteman, bestämmas med fäst avseende bland annat därå, om fiske
finnes, som genom byggnaden skadas, om med hänsyn till byggnadens stor
lek och beskaffenhet i övrigt samt dess belägenhet inverkan därav å fisket
är mer eller mindre menlig, om byggnadens ägare jämlikt 8 § förpliktats ^
att vidtaga och underhålla anordningar för fiskets bestånd, samt om före- ^
skrivna dylika anordningar för ägaren medföra större eller mindre kostn?id. ^
Om det årliga avgiftsbeloppet enligt nu stadgade grunder är ringa, ä|ef
vattendomstolen föreskriva, att avgift för byggnaden i stället skall utgå
visst belopp en gång för alla.
'
2 mom. Vattendomstolens avgörande angående årlig avgift, som avseSf
i 1 mom., gälle för en tidrymd av tjugu år i sänder, första gången räknat
från och med det kalenderår, då avgiften först skall erläggas. På ansökan,
som under nittonde året av sådan tidsperiod göres av myndighet, som '
Konungen bestämmer, eller av byggnadens ägare, föreskrive vattendomsto
len den ändring, som finnes påkallad med hänsyn till ändring i penning
värdet. Göres ej sådan ansökan, skall den förut meddelade bestämmelsen
lända till efterrättelse jämväl för nästa period.

jfft él0 I
jjiEUida 5,
)

0i
jfiildäJ

i nen Ban 3
fealinx'i

■

B

!l ca Kill i
bjäracail
i(h •
bntiiaMpia--

.lilltå

.itcl

•

j
1

SUti

% iOTa

. Nr 124.

209

Utan hinder av vad nu sagts må frågan om avgiftens storlek upptagas
■ till omprövning i samband med förnyad prövning enligt 8 § andra styc
ket; och skall därvid med avseende å omfattningen av de förpliktelser, som
enligt denna § och 8 § sammanlagt må åläggas byggnadens ägare, gälla
vad i nämnda stycke av 8 § är för där avsett fall stadgat,
3 mom. Varder byggnad, som tillkommit jämlikt äldre lag, ombyggd
j '’i eller ändrad, och medför ombyggnaden eller ändringen väsentligt större
skada å fisket än den byggnaden förut orsakat, skola de i 1 och 2 mom.
givna bestämmelserna lända till efterrättelse i avseende å byggnaden.
Göres beträffande byggnad, som tillkommit jämlikt äldre lag, ansökan
enligt 8 § andra stycket, må ock, med iakttagande av vad ovan i 2 mom.
andra stycket finnes stadgat, åläggande givas byggnadens ägare att gälda
avgift, som avses i 1 mom.; och gälle beträffande sådant avgörande tillika
vad i övrigt i 2 mom. är stadgat.
4 mom. Huru avgift, varom i denna § förmäles, skall indrivas och för
det därmed avsedda ändamålet användas, därom förordnar Konungen,
22 §.
Innefattar beslut, som meddelas i anledning av ansökan enligt 20 §, medgivande att bygga i vatten, vare beslutet, sedan det tagit åt sig laga kraft,
■f
gällande mot envar såväl vad angår rätten att verkställa och för framtiden
bibehålla byggnaden jämte de anläggningar, \alka efter ty förut sagts med
byggnaden äga samband, som ock, där med byggnaden avses tillgodogörande
lojklii; av vattnet, beträffande rätten därtill, dock med de inskränkningar, som i
'®i'^V23 § 1 mom. och 24 § omförmälas, samt med iakttagande av vad i övrigt
i detta kap. ävensom i 4 och 9 kap. finnes stadgat angående förnyad prövning
ikcti i vissa fa 1. Om begränsad rättsverkan i visst fall av beslut, som nu sagts,
kxlii
j^ap. 61 § andra stycket.
te'ii¬ Hurusom under
23 § 2 mom.
aniii’ Har byggnaden
tio år.
:lil)5ä6i
I läljsJ

6 KAP.

8 §.
Vad i 2 kap. 8 § första stycket, 11 § första stycket, 12, 13 och 18 §§ finnes stadgat i fråga om byggande i vatten skall äga motsvarande tillämpning
med avseende å arbete för inrättande av allmän flottled.
1» x\ itiS
*5 . .
20 §.
Vill flottningsförening eller ock annan vidtaga anläggning eller åtgärd
'•'1^'jiör befintlig allmän flottleds utvidgande eller förbättrande och äro sannolika skäl, att allmän eller enskild rätt därav förnärmas, eller har, där annan än flottningsförening eljest vill utföra arbete för flottleden, föreningen
därtill samtyckt, skall före arbetets påbörjande inhämtas vattendomsto'^“^/^jlens besked, huruvida och under vilka villkor arbetet må göras. Beträffande
te anläggning eller åtgärd, för vars utförande ej erfordras vattendomstolens
prövning, må ändock till beredande av trygghet för framtiden sådan prövlUing kunna påkallas. Sökes ej vattendomstolens tillstånd, skall statens fiskeritjänsteman ävensom vederbörande länsfiskeritjänsteman på förhand
tillsägas, såframt det icke är uppenbart, att fiske ej kan skadas.
i!
Har anläggning------------godkännande därav.
Har efter------------i vattnet.
ralte-;
26 §.
Rensning, som med hänsyn till flottningens behöriga ombesörjande är av
1)#^ nöden för bibehållande av vattnets djup eller läge i allmän flottled, äge
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flottningsförening verkställa utan vattendomstolens prövning; dock s
markens ägare ävensom statens fiskeritjänsteman och vederbörande läns
keritjänsteman förut därom tillsägas. Vill föreningen hos vattendomstol '
pålcalla prövning av arbetets laglighet, gälle om sådan prövning vad h“
ovp stadgats angående allmän flottleds utvidgande och förbättrande,
prövning, som nu sagts, icke ägt rum, skall i fråga om rensning stadgande
i 20 § tredje stycket äga motsvarande tillämpning.
,
Jord eller-------------för flottningsskada.

iif#-'
liji'-

7 KAP.
■f
56 §.
Innefattar synemäns utlåtande, varvid enligt 10 kap. 75 § skall ber
eller vattendomstols laga kraft ägande beslut rörande företag enligt dfet
kap. medgivande till företaget, vare det gällande mot envar såväl vad ang
rätten att utföra företaget och för framtiden bibehålla dike och annan ah
läggning som beträffande skyldighet att taga del i företaget, dock med
inskränkningar, som följa av bestämmelserna i 57 § samt av vad i 2 kap
i den mån nämnda kap. till följd av hänvisningen ovan i 41 § första sty
ket äger tillämpning, i 9 kap. ävensom i 10 kap. 77 och 78 §§ finnes stadga
om förnyad prövning i vissa fall.
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17 §.
Till vattenmål hänföras följande mål:
¬
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>
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Å. ansökningsmål:
'ESa

12. ansökan enligt 2 kap. 8 § andra stycket så ock ansökan om bestäm
mande av avgift enligt 10 § i nämnda kap.;
13. ansökan om prövning jämlikt 4 kap. 1 §, huruvida och i vilken ut
sträckning skyldighet må åläggas ägare av strömfall att tillhandahål
kraft åt kringliggande bygd, samt ansökan jämlikt 4 kap. 4 § att komma
i åtnjutande av kraft, som på grund av dylikt åläggande skall tillhanda
hållas, så ock ansökan om nyprövning enligt 4 kap. 5 eller 16 § eller o
bestämmande av avgift enligt 14 § i nämnda kap.;
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B. stämningsmål:
öEetilt ■

r.

29. talan, som utan samband med ansökningsmål föres jämlikt 2
23 § om gottgörelse för damm eller annan vattenbyggnad eller om forts’
tillgodogörande av annan tillhörigt vatten och bestämmande av ersättniii
därför, jämlikt 2 kap. 14 § om rätt till intrång å annans fastighet i vis ’
avseenden, jämlikt 2 kap. 15 § om rätt att begagna annan tillhörig bygg
i vatten eller jämlikt 2 kap. 16 § om rätt att taga annans mark i anspr
t
till utmål;
/

C. bGBvärsmål;
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D. underställningsmål:

Hurusom, efter

------- i 68 §.

37 §.
Kan inverkan ----------- nu nämnts.
Är fråga------ ----- kraften tillgodogöres.
Vad i----------- annans vattentäkt.
Där fråga är om ansökan, som i 17 § 21 avses, skall kungörelsen delgivas
ägaren av det strömfall, från vilket kraftbelopp, varom fråga är, tillhandaliålles. Vad nu sagts äge motsvarande tillämpning beträffande ansökan enligt
§ 13.
, Ansökan, som i 17 § 12 avses, skall, där ansökningen ej göres av byggna,^||]j.;l(äens ägare, delgivas denne.
Är fråga--------— är, tillhandahålles.
Skall delgivning----------- stadgade ordning.
'
45 §.
illjfa 1 mom. Erfordras för----------- lämpat därefter.
ilibi i'Undersökning, som nu nämnts, skall hållas så snart ske kan. Där så
; med hänsyn till målets beskaffenhet eller ändamålet med undersökningen
finnes erforderligt, skall vattenrättsdomaren lämna parterna, i den för kal■'lelser till dem bestämda ordning, besked om tiden för undersökningens fö;}retagande. Sedan undersökningen bragts till slut, skall utlåtandet utan dröjs,inål översändas till vattenrättsdomaren och av honom hållas för parterna
tillgängligt å fÖrut kungjorda ställe eller ställen. Förordas i något hänse
ende andra tekniska anordningar eller andra regler för hushållningen med
¬vattnet än sökanden må hava föreslagit, skall utlåtandet hållas tillgängligt
under minst fjorton dagar före vattendomstolens sammanträde.
---- 2 mom. Vattenrättsdomaren må------------av dem.
ffibici Om tiden------------av nöden.
3 mom. Där vid----------- till vattenrättsdomaren.
äCfe

13 KAP.

Den, som efter erhållet medgivande till byggande i vatten eller till anläg
gande av vattentäkt eller till verkställande av vattenreglering, vattenavled""uing eller invallning underlåter att utföra föreskriven anordning eller åt
gärd till förebyggande av skada eller eljest från beslutet gör avvikelse av
beskaffenhet att kränka allmän eller enskild rätt, straffes med dagsböter
...-''eller fängelse i högst sex månader.
enskild rätt.
; Lag samma
‘ w,

14 KAP.

lilSif*!’;

6 §.
tillgodogjorda vattenmängder.
Ej må
Vad i första stycket är stadgat om den, vars rätt är beroende av vatten
hushållning eller vattentäkts nyttjande, gälle ock beträffande allmän åklagare
samt tjänsteman vid Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut.
Tillfälle skall beredas statens fiskeritjänsteman och länsfiskeritjänsteman
'Så ock av Konungens befallningshavande eller fiskeristyrelsen förordnad fis-
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ketillsynsman att utöva tillsyn över fullgörandet av föreskrifter till sk
för fisket.
Tarvas för------skälig ersättning.

V.

,1

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1955.
Bestämmelserna i 2 kap. 8 § andra stycket nya lagen skola äga tillämpni
jämväl å byggnad, som tillkommit eller till vilken tillstånd meddelats för
nya lagens ikraftträdande.
Har fråga om bestämmande av avgift enligt 2 kap. 10 § före nya lagen
ikraftträdande blivit av vattendomstol eller synemän slutligen prövad, sk
vid fullföljd av talan eller vid underställning äldre lag äga tillämpning
träffande grunderna för avgiftens fastställande.
Vad i 2 kap. 10 § 2 mom. nya lagen är stadgat skall gälla även beträ
fande avgörande, som träffats före nya lagens ikraftträdande. Har av '
börjat utgå före ikraftträdandet, skall den i 2 mom. första stycket stadgad
tiden för ansökan om förnyad prövning av avgiften ej i något fall ans
hava gått till ända förrän fem år efter ikraftträdandet; och skall ny tjugu
årsperiod räknas från året näst efter det, då omprövning påkallades el
senast kunnat påkallas.
Skyldighet att gälda avgift enligt 2 kap. 10 § må ej åläggas i fråga o
hyggnad, som tillkommit eller till vilken tillstånd meddelats före nya
gens ikraftträdande, därest byggnaden är så beskaffad, att enligt äl
lag avgift ej skolat utgå.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytterm
visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. si
bekräfta låtit.
'H.
Stockholms slott den 2 april 1954.
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GUSTAF ADOLF.
(L. S.)

(Justitiedepartementet.)

Il lätti

till'ID

■ iiiiiir
' iriiifrllfii

iDiiimlli
iBiitJlrfl
qliiliacdid

tfniihf
Ifiilt- [!!;;
'DJllijtct, Dia
liiifiÉ
tdflilicrfi
[MjudsDf
i
fcfi iiin;4i^:t

Herman Zetterberg.
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