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utkom frSn trycket
den 26 jnni 1946.

Nr 343.
Lag
om ändring i 7, 10 och 11 kap. vattenlagen;
given Stockholms slott den 25 maj 19^5.
! Vi GUSTAF, med Guds uåde, Sveriges, Götes ogL. Vendes;
tF 0 u u u g, göra v e t e r 1 i g t: att Vi, med riksdagen^, fuimit gott förordna,,
iatt 7 kap. 22 och 41 §§, 10 kap. 33, 68 ooh 74 §§ samt 11 kap. 17 § 42 vattenskola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.
7 KAP.
inlta: ^

22 §.
Med avseende
nu sagts,
Med båtnad —
nämnda djup.
f. Till batnad av marks torrläggning skall ock hänföras förmån av förbätt; rade betingelser för marks brukning eller användning för annat ändamål; och
skall därvid båtnad i avseende å marks brukning anses som jordförbättring.
Jikir'
Ej må------------ eljest förändras.
41 §.
¬ Å företag
motsvarande tillämpning.
Visas efter det vattenavledningsföretag blivit utfört, att därigenom vinnes
stadigvarande minskning i kostnaderna för flottningen i allmän flottled eller
för flottledens underhåll, må de flottande på talan av deltagarna förpliktas
.
att erlägga högst så stor del av det belopp, vartill kostnadsminskningen kan
skattas, som svarar mot förhållandet mellan å ena sidan företagets anlägg
ningskostnad ooh å den andra den beräknade båtnaden därav för mark, som
^eröres av företaget; och skall flottledens bidrag av de flottande betalas i den
ordning, som finnes stadgad beträffande allmän flottleds anläggningskostI inad. Å oguldet kapitalbelopp skall gäldas ränta efter den räntefot, som fmi;nes skälig. För bidrag, som nu nämnts, förvärvas ej delaktighet i företaget,
;och vare förty de flottande ej skyldiga att taga del i framtida kostnad för
i Metta,
4é
10 KAP.
I,

33 §.
ersättning därför.
Förordnande, som
_ Vad i 2 § stadgas om ställande av säkerhet för förrättningskostnaden äge
tillämpning jämväl i fråga om förordnande enligt denna §.
Peträffande företag, som avser torrläggning av mark, äger Konungen för
ordna, att ansökan, som i första stycket sägs, skall ingivas till annan myndig; bet än Konungens befallningshavande.
^ Riksdagens skrivelse 1945: 273.
® Senaste lydelse av 7 kap. 22 och 41 §§ se 1920; 459, av 10 kap. 33, 68 och 74 §S so 1941; 614
samt av 11 kap. 17 § so 1944; 87.
187—450024. Svensk författningssamling 7945, Nr 343.
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68 §.
Har i------------angående företaget.
, Har fiskeritjänsteman enligt 43 § förordnats att avgiva yttrande ang
företaget, skall avskrift av förslaget till utlåtande utan dröjsmål översän
till honom, såframt han haft något att erinra med anledning av företaget.
I fråga------------ till fisketillsynsmyndigheten.
74 §.
Avskrift av
----- nämnda ställen.
I andra
avskrift därav.
Har fiskeritjänsteman enligt 43 § förordnats att avgiva yttrande angåen
företaget, skall avskrift av utlåtandet eller ock meddelande jämte underrä
telse, som i första stycket sägs, inom samma tid översändas till honom, s”
framt han haft något att erinra med anledning av företaget.
i fråga om företag enligt 8 kap. skall avskrift av utlåtandet eller medde ■:0
lande jämte underrättelse, som i första stycket sägs, översändas till fisketi
synsmyndigheten.
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11 KAP.
:

1

■ 17 §.

42. talan jämlikt 7 kap. 29 § om skyldighet för ägare av mark att del
taga i kostnaden för diknings-, vattenavlednmgs- eller invallningsföretag ell
r,
om sådan jämkning av bidragsskyldigheten, som i nämnda lagrum omförmäles ' t
så ock talan jämlikt 7 kap. 41 § andra stycket om bidrag med anledning av bå xW
nad, som genom vattenavledning eller invallning tillskyndas allmän flottle
1 -
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V ia
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1945.
'• .:[j!
I fråga om ärende, däri utlåtande av synemän eller utslag av vattendoms
•meddelats före nya lagens ikraftträdande, skall 7 kap. 22 § nya lagen ej äga
tillämpning.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera'
visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. si \
's
bekräfta låtit.
Stockholms slott den 25 maj 1945.

GUSTAF.
(L. S.)
(Justitiedepartementet.)

Thorwald BERQQDiST.,i.
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