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Uthom från trycket
den 21 mars 1944,

Nr 87.
Lag
om ändring i 7, 11 och 14 kap. vattenlagen;

I

given Stockholms slott den 10 mars lOJi-k.
Vi GUSTAF, med Giids nå de, Sveriges, Götes ocli Vendes
teonung, göra veter ligt: att Vi, med riksdagen^, funnit gott förordna,
mtt i 7 kap. vattenlagen den 28 juni 1918 (nr 523) skall införas en ny para
graf, betecknad 29 a §, av nedap angiven lydelse, samt att 7 kap. 34, 45, 46
och 55 §§, 11 kap, 17 § 18, 27 § 1 mom., 35 § 2 mom., 45 § 3 mom., 56 l§,
62 § -3 mom., 63 och 65 §§ samt 14 kap. 2 § samma lag^ skola erhålla ändrad
lydelse på sätt nedan angives.
7 KAP.
raicii

.
.
29 a §.
Beredes mark, tillhörig den, som sökt företaget eller enligt vad i 27 § sägs
är likställd med sökanden, genom dikning sådan båtnad, som i 29 § första
stycket avses, må han, om slräl därtill anses föreligga, förpliktas att ställa
säkerhet för kostnad, som på den grund belöper på honom.
¬
34 §,
Dike, som enligt denna lag varder upptaget, skall, där någons rätt kan
vara därav beroende, underhållas av deltagarna i företaget. Beträffande un
derhållsskyldighetens fördelning och skyldighet att ställa säkerhet skall vad
i 23—26, 29 och 29 a §§ är stadgat med avseende å kostnaden för dikets upp
tagande äga motsvarande tillämpning.
I Leder någon-------------må föranledas.
45 §.
Vill någon------------må göras.
Ansökan om vatten avledning skall ingivas till Konungens befallningshavande och varde frågan härom därefter prövad vid syneförrättning. som i
10 kap. 32 § sägs. Är företagets huvudsakliga ändamål att vinna sådan båtpad, som avses i 29 § första stycket i förevarande kap., må ansökningen i
stället ingivas till vattendomstolen och varde målet därefter prövat i dejx
ordning, som i 11 kap. stadgas för ansökningsmål; dock att, där det finnes
lämpligt, vattenrätts domaren eller vattendomstolen äger förordna, att målet
skall behandlas vid syneförrättning, som i 10 kap. 32 § sägs.
Avser vattenavledningsföretag sänkning eller uttappning av sjö eller reg
lering av vattnets avrinning ur sådant vattenområde eller förändring av vatt
nets djup eller läge i vattendrag, där kungsådra eller allmän farled eller all
män flottled finnes, skall utlåtande, som avgivits av synemän, underställas
vattendomstolens prövning; dock må ej vattendomstolen ingå i bedömande av
frågoi' rörande ersättning i vidare mån än som föranledes av anförda besvär
* Riksdagens skrivelse 1914'. GO.
^ =* Senaste lydelse av 7 kap. 34, 4.5, 46 och 55 §§ se 1920: 459, av 11 kap. 17, 27, 45, 56, 62,
63 och 65 §§ se 1941: 614 samt av 11 kap. 35 § 2 mom. se 1919:425.
70—440Ö24. Svensk författningssamling 794-5, AV S7.
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eller av ändrade anordningar eller föreskrifter rörande företagets utförande. 0
underställning i visst fall av särskild fråga stadgas i 10 kap. 52 i§.

f

J'‘

Är fråga om företag, som avser sänkning av eller reglering av vattnels, a ,
rinning ur någon av sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren, StorsjönS
i Jämtland eller Siljan, skola bestämmelserna i 4 kap. 13 § om Konungens
prövningsrätt i vissa hänseenden och om skyldighet för vattendomstolen a
hemställa frågan Konungens avgörande äga motsvarande tillämpning; o
skall vad sålunda är stadgat jämväl gälla beträffande annat företag, vari
nom vattnets avrinning i större omfattning regleras eller vattenförhållanden
eljest väsentligt förändras, såframt Konungen förbehåller sig sådan pröv '
och besked därom före målets avgörande lämnas synemännen eller i fall, då
enligt 45 § underställning skall ske eller målet prövas i den för ansöknings '
mål stadgade ordning, vattendomstolen.
Finner vattendomstolen------------ Konungens avgörande.
■V
55 §.
Å invallning, som sker i eller vid sjö eller i eller vid sådant vattendrag, so i 45 § tredje stycket sägs, skola bestämmelserna i nämnda § om understälh»
ning av synemännens utlåtande äga motsvarande tillämpning.
Vad i------------ sådan prövningsrätt.
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18. ansökan jämlikt 7 kap. 45 § andra stycket om prövujng, utan föru%,
gången syneförrättning enligt 10 kap., av fråga rörande vattenavlednings—
eller invallningsföretag, så ock ansökan jämlikt 8 kap. 38 § första stycket •
om prövning, utan sådan förrättning, av fråga rörande företag, som avses i ' ’
8 kap.;
, /
27 §.
anläggningen, uppgiven.
1 moYn. Ansökan enligt
I fråga om ansökan enligt 17 § 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 och 18 skall vad i första
stycket stadgas i tillämpliga delar lända till efterrättelse; dock vare ej er<
forderligt att i ansökan enligt 17 § 18 rörande företag, som avses i 8 kap./
uppgiva fastighet, vilken av företaget beröres allenast genom förorening, i
annat fall än då fråga är om bestämmande av ersättning därför.
35 §.
den myndighet.
2 mom. Finnes i
Är fråga om företag enligt 7 kap., skall vad i 10 kap. 42 § är stadga
äga motsvarande tillämpning.,
;
45 §.
H mom. Där vid undersökning jämlikt denna § i mål rörande företag en
ligt 3, 7 eller 8 kap. någon sakägare vill förena sig med sökanden om fÖre?
taget eller yrka, att däråt gives större omfattning än sökanden äskat, göre de
skriftligen; och varde handlingen vitsordad medelst undersökningsförrättaren|
påskrift samt översänd till vattenrätts dom aren.
56 §.
Vill sökanden------------ hos domstolen.
— bestämda ordning.
Har återkallelse
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Vad i 10 kap. 48 § andra stycket stadgas i fråga om företag enligt 3, 7
eller 8 kap. skall i tillämpliga delar gälla jämväl, där sådant företag är före
mål för behandling i den. för ansökningsmål stadgade ordning.
62 §.
andra
ansökningsmål.
3 mom. Vad i
I mål------- —. handläggning
fe’"
----- bildad.
I utslag, varigenom lämnas medgivande till utförande av vattenreglering,
jl^j^varde angivet, om regleringsföretaget är av beskaffenhet, att stadgandena i
kap. om nyprövning och om avgifter därå ägg- tillämpning, I fråga om
.,7;^”' meddelande av bestämmelser rörande delaktighet i företag, som nu sagts, eller
.■’■i;’ företag enligt 7 eller 8 kap. skola i tillämpliga delar gälla föreskrifterna i
v' 10 kap, 67 §.
63
I sammanhang med beslut, varigenpm ifrågasatt byggande i vatten eller
'anläggande av vattentäkt eller utförande av företag enligt 3, 7 eller 8 kap,
medgives, bestämme vattendomstolen viss tid, i regel ej överstigande tio år
jjUir/; eller, där fråga är om anläggning för allmän flottled, två år. inom vilken
Bis; arbetet skall vara fullbordat.
Vad i------------ nämnda lagrum.
.
65 §.
Ändå att sökandens talan bifalles, varde honom ålagt att gottgöra mot
part sådana kostnader å målet, som prövas hava varit nödiga för tillvarata
gande av hans rätt; dock att i mål rörande företag enligt 5 eller 6 kap. sakägare
ej är berättigad till gottgörelse i annat fall än, att han måst vidkännas kost
nad för tillvaratagande av sin rätt till skadeersättning i målet. I fråga om
“7" företag enligt 7 eller 8 kap, skall vad i 10 kap. 79 § tredje stycket är stadgat
äga motsvarande tillämpning.
¬ Har svarandepart------------ åsamkats denne.
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14 KAP.
2 §.
XCtiOtr
fast egendom.•
I avseende
Vi. f Vad i denna lag stadgas angåen.de rättigketer och skyldigheter, som äro förenade med äganderätt till fast egendom, skall äga motsvarande tillämpning
med avseende å rätt till gruva, för vars tillgodogörande utmål anvisats eller
koncession meddelats.
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Denna lag träder i kraft den 1 april 1944.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera
visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill
. i ;: bekräfta låtit.
Stockholms slott den 10 mars 1944.

GUSTAF.
(1. S.|
(Justitiedepartementet.)

'.V.

Tuorwald Bsrqqxiist.

