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given BtochTiolms slott den 5 maj 19S9.
Vi GUSTAF’, med Guds nåde, Sveriges, Götes ocliVendes
\ :
K0 n u n g, g o r a v e t e r 11 g t: att Vi, med rlksdagenS funnit gott förordna
;■ (^tt 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13 ocli 14 kap. vattenlagen den 28 juni 1918 (nr 523)="
skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives:

1 KAP.
Om rätt till vatten.
R.

.13 §.
gottgörelse vidkännas.

Bär genom

Om jordägares rätt till vattnet under markens yta.
¬

T.

Envar .äger att med de inskränkningar,
som ömförmälas i 2 kap. eller eljest
äro lagligen gällande, å honom tillhörigt område tillgodogöra sig vatten som
fmnes under markens yta (grundvatten).
Genom vad nu sagts göres ej‘ rubbning i deu rätt att å annans område till
godogöra grundvatten, som kan stödjas å dom, urminnes bävd eller annan sär
skild rättsgrund.

2 KAP.
Om byggande i vatten ocli om vattentäkt.

( ö

Om byggande i 'ratten,
Ked byggande

,

!•

1 §.

läge därstädes.

Där arbete, som ovan sägs, avser huvudsakligen anlä.ggande av vattentäkt
eller utförande av vattenreglering eller inrättande, utvidgande eller förhätt-

ler.

!
;
i
:

^ kiksdagcna skriveke 1939; 119.
^
.
no
8B betriiffande 9 kap. 47 och 66 §§, 11 kap. 26, öö, yb. bU,
u*-§J, 12 kap, 13 och 15 §§. 13 kap. 4 och 5 §§ samt 14 kap. 9 § 1919; 'ip’
1 §' 10
^2. 67, 76 och 82 §§, 11 kap. 17,'21,
j^O. 33, SJ, f, 50 62
S5 och k §§, 12 kap. 1 och 14 ^§, 13 kap. 1, 11, 12 och 1/ §§ samt -14 kap. 6 §
459 ävensom beträffande 11 kap. 32 § 1932; 138.
82^ 390024, Svensk fSrfatininossamlinij 1939, Nr dlG och 1-17-
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Om vattentakt.
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42 §.
Med vattentäkt förstås i denna lag anläggning för tillgodogörande av grand^

¬

Tid tillämpning av vad nedan i detta kap. stadgas skola tvä eller fleraj sam
me ägare tilfiiariga anläggningar för tillgodogörande av samma gmndvatten-^,
tillgång, såframt de ej äxo avsedda för kelt skilda bekov, betraktas såsom enV.'
vattentäkt,
43 §.
Vattentäkt skall anläggas så, att ändamålet må utan oskälig kostnad vin
nas med minsta intrång och olägenhet för annan; och skall vid dess nyttjande
iakttagas nödig sparsamhet med vattnet.
44 §.
Ej må någon så anordna eller nyttja, vattentäkt, att till följd därav fastig
het beröv^as vatten, som erfordras för fastighetens brnk, eller vattentakt, som
är avsedd för annat ändamål än viss fastighets förseende med vatten, icke kan
ntnyttjas i huvudsakligen samma^ omfattning som förut eller annan eljest lider
men av någon betydelse, med mindre det prövas ur allmän och enskild syn
punkt medföra fördel, som väsentligt överväger olägenheterna. För skada och
intrång skall ersättning givas efter ty i 9 kap. skils.
Vid tillämpning av vad i första stycket är stadgat skall iakttagas, att nytt
jande av vattentäkt ej må medföra, att ett flertal fastigheter berövas erfor
derligt vatten för husbehovsförbruknlng eller att större fabrik eller annan an
läggning, varav inånga hava uppehälle, måste nedläggas eller dess drift vä
sentligt minskas.
■Prövas vattentäkt vara a.v synnerlig betydelse för någon orts förseende med V;t'

takten.
Vad i denna § är stadgat gäller ej anordnande eller nyttiande av vattentakt, som ar avsedd allenast för viss fastighets förseende med vatten till hus-W
benovsförbruknmg.
45
^
ändamålsenligt tillgodogörande av grundvatten, att å annan tiUiiong lastighet framdrages ledning för vattnet eller tages väg eller utsattes
obsers^atmnsror eller ut/öres åtgärd till förebyggande eller minskande av skaY fastighet, som salnnda tages i anspråk, pliktig att tåla såOrn Tätt att över annans mark
^
Inmbehovsförbrukning gälle vad särskilt är
faShhpf
tillämpning.
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Ei må för ändamål, som i 45 § nämnts, .tagas i anspråk tomtplats, träd
gård eller park, saframt darav uppkommer avsevärt men oeb ändamålet kan
utan synnerlig olägenhet vinnas pa annat sätt.
4:7 §.
1
Anläggande av vattentäkt, som är avsedd att användas för tillgo,_^dogörande av större vattenmängd än 300 kubi^eter om dygnet, må ej påbör^^jas, förrän efter ansökan i den ordmng, som i 11 kap. sägs, vattendomstolen
meddelat besked, burn oeb under vilka villkor arbetet må utföras oeb grund
vatten tillgodogöras vid vattentäkten. Ej heller må någon annat än för till
fälligt behov utan vattendomstolens prövning vid befintlig vattentäkt tillgodo
göra grundvatten i större omfattning än förut, såframt den vattenmängd, som
/?^konimer att tillgodogöras vid vattentäkten, överstiger 300 kubikmeter om
^dygnet.
Äro i andra fall än nu nämnts sannolika skäl, att genom åtgärd för tillgo
dogörande a.v grundvatten allmän eller enskild ratt förnärmas, erfordras jäm
väl vattendomstolens prövning.
Vad ovan sagts gäller ej anläggande eller nyttjande av vattentäkt, som är
avsedd allenast för viss fastighets förseende med vatten ■ till busbehovsförbrukning.
Där någon ärnar vidtaga åtgärd för tillgodogörande av grundvatten, var
för ej erfordras vattendomstolens prövning, stände honom ändock fritt, om
han så önskar, att till beredande av trygghet för framtiden medelst ansökan
påkalla sådan prövning,
2 nwm. Dinner vattend om stol ea vid prövning, som i 1 mom. sägs, anord
nande eller nyttjande av vattentäkt, varemot binder skulle möta av bestäm
melserna i 44 § första oeb andra styckena, med hänsyn till stadgandet i tredje
stycket i samma § ändock böra tillåtas, skall frågan därom av domstolen hem
ställas Konungens avgörande.
48 g.
Vad ovan i 38 § andra stycket stadgas om företräde mellan olika företag
^ ^ skall äga motsvarande tillämpning, när fråga ar om två eller flera vattentäksom ej kunna jämte varandra nyttjas; dock skall vid sådan frågas avgö
rande städse tillses, att ej någon ort berövas erforderligt vatten från gmndvattentillgång inom orten.
49 §.
■}
^eddelande av tillstånd att vid vattentäkt tillgodogöra större vattenn
kubikmeter om dygnet må vattendomstolen, såframt det finnes
^i^alcallatj alägga vattentäktens ägare att av det vatten, som han på grund av
r-tillgodogöra, framdeles avstå vad som då kan prövas erfordern" f n
orts förseende med vatten eller för tillgodoseende av annat all+ r-domstolen angives. Pinnes, när fråga om tillämpning av
-atont förbeliåll uppkommer, att det för vattentäktens ägare slaille vara^uppenan obiJIigt att nödgas utan ersättning avstå vatten, som fÖr ändamålet p^00 vattendomstolen tillerkänna honom den ersättning, vartill omstäni^eterna kunna anses giva anledning,
,
Um skyldighet att på grund av minskning i tillgången å,grundvatten avsta
atten, utan att förbehåll därom skett, .stadgas i 52 §.
50
Innefattar beslut, som meddelas i anledning av ansökan enligt 47 §.
givande att anlägga och nyttja vattentäkt eller att vid vattentäkt tillgodogora
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_
_
. ^ i.-li.
Har érbete för anläggande av vattentäkt ej utförts inom . tid, . snig|L )eijl%t
11 kap. 63 § av vattendomstolen bestämts, vare beslutet förfall^ ^yitt dtei
avser sådan del av anläggningen, som ej kommit till stånd- Visas giltigt skgl
för dröjsmål eller skulle genom arbetets inställande synnerligt _men uppåtå,
äge dock vattendomstolen, på därom före nämndå tids utgång gjord ansökan
bevilja anstånd med anläggningens fullbordande på kögst tio år.
51 §.
'.Där genom anläggande av vattentäkt i enligket med beslut, som i 5’Ö § sägs,
eller génoni tillgodogörande av grundvatten i överensstämmelse med reglerna
i sådant beslut vållas skada eller inträng, som vid beslutets meddelande icke
av vattendomstolen föiulsetts, må utan hinder av bestämmelsen i 50 § den,j.
som lider skadan eller intrånget, framställa anspråk å ersättning enli^ reglerna i 9 kap.; dock skall sådant anspråk för att kunna upj)tagas till prövning
anmälas hos vattendomstolen inom fem år eller den längre tid, högst tjugu år,
som vattendomstolen 1 beslutet må hava föreskrivit, räknat från utgången åv
den för vattentäktens fullbordande i beslutet eller ock sedermera i anledning
av sökt anstånd bestämda tiden.
^ Är skada eller intrång, som i första stycket avses, av betydeabet,-må inom
tid, som gäller för anmälan av anspråk enligt nämnda stycke, talan foras
om meddelande av sådana ändrade föreskrifter rörande tillgodogörande av
grundvatten och vidtagande på ägarens bekostnad av sådana förändringar i
vattentäktens anordnande, som utan att förnärma tredje mans rätt eller för
ägaren medföra väsentlig olägenhet äro ägnade att förebygga eller i största
möjliga mån minska skadan eller intrånget för framtiden,
Ä ,
.
§.
Vallas genom langvarig torka eller inträder äv annan, därmed jämförlig
orsak inom en ort avsevärd minskning i tillgång^en å grundvatten, vare ägare
ända att tillstand till vattentäkten meddelats utan att forber-S'
avstå vatten, som för ortens förseende därmed eller
tor tillgoao.seende av annat allmänt behov prövas oundgängligen erforderligt.
Angående ersättning för olägenhet som därigenom åsamlras vattentäktens^'
agare, galle vad i 49 § för där avsett fall stadgas.
53 §.
att medgivande enligt denna lag därtill erhållits,
medelst ansökan i den ordning, som i 11 kap. sägs,
A
laglighet. Beträffande verkan <av vatten-
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56 §.
Ändå att va.ttendomstol meddelat tiiistånd att vid vattentäl^t tillgodogöra
grundvatten, _ ma ägare ov annan vattentakt, som ä,r beroende av samma
grundvattentillgång, eller den, som söker tillstand att anlägga sådan vatten
täkt. söka fastställande av ai^rade eller nya bestämmelser angående den om
fattning, i vilken vatten ma ^godogoras vid förstaämnda vattentäkt. Ären
de, som nu sagts, prövas i enlignet med de för anläggande av vattentäkt stad
gade grunder, och gälle om verkan av vattendomstolens beslut i tillämpliga
delar vad ovan i 50—52 §§ finnes stadgat.
Har vattentäkt, som är avsedd for annat ändamål än viss fastighets förseende med vatten till hushehovsförhrukning, ej varit föremål för vattendom
stolens prövning eller äro meddelade bestämmelser ofullständiga, må på ta
lan av någon, som av vattentäktens nyttjande åsamkas olägenhet' vattendom
stolen, där det kan ske iitan förnärmande av tredje mans ratt, till efterrättelse
jnellan parterna i målet och deras rättsinnehavare fastställa sådana hestäm(^inelscT, som utan att ändra vad lagligen må gälla äro ägnade att för fram^firlfiTi fnrebvaera olägenheten.
57 §.
Äro ttå eller flera fastigheter för hiisbehovsförbrukning beroende av sam
ma grundvattentillgång, skall, där fastigheternas behov ej kan till Mlo täc
kas, vattnet fördelas mellan dem efter ty prövas skäligt. Härvid skall iakt
tagas, att fastighet ej må berövas vatten, vartill den med hänsyn till läge och
naturlig beskaffenhet, äldre bebyggelse eller andra omständigheter hör an
ses äga företiäde.
^Fördelnipg, som med stöd av första stycket ägt rum, må, när ändrade för
hållanden inträtt, jämkas därefter.
58 §.
Vill någon utföra grävning eller sprängning eller anordna upplag eller vid
taga^ annan åtgärd, som kan befaras medföra menlig inverkan å grundvattentillgång, vare han skyldig iakttaga de försiktighetsmått, som skäligen föran
ledas av omstänclighcterna,
_ Konungens^ befallningshavande äger, där ansvar ej finnes särskilt stadgat,
%ud vite tillhålla den, som ämnar vidtaga åtgärd, varom i första stycket sägs,
att iakttaga vad honom åligger ävensom, i den händelse försummelse i såhänseende föreliixiit, förordna om rättelse på den försumliges bekostnad
letter ty tjänligast finnes.
Konungens befallningshavandcs beslut skall omedelbart lända till efterrät
telse och gälla intill dess annorlunda varder förordnat.
59 §.
/■•I
vattentäkt vare, där försiiminclse i underhållet av anläggningen
f^^an föranleda fara fÖr allmän eller enskild rätt, pliktig nnderhalla den sa,
att dybk fara förebygges.
.
. , _
,
v ill vattentäkts ägare taga den. ur bruk, vare därtill berilttigad. Har vatendomstolen jämlikt 9 leap. 46 § meddelat föreskrift om skyldighet för vatrentakfens ägare att tillhandahålla vatten, skall dock inhämtas föreskrift av
arten c! om stol en, under -\alka villkor vattentäkten må tagas ur bruk,
60 §
Hai ^Konungen
K(
for någon orts förseende med vatten eller för annat allmänt
ändamål
al prövat nödigt, att vattentäkt anlägges å annan tillhöng fasR^et,
aakomme
nre på vattendomstolen att, efter ansökan i den ordning, som i 11 nap.
sags, enligt vad i denna lag är stadgat pröva, huru och under 'vilka villkor
sadan. vattentäkt må anordnas och nyttjas, ävensom efter ty i 9 kap, sag^
estamma ensättning för det område, som för ändamålet tages i anspra ,
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vattendrag prövas efter vad om tyggande i vatten är föiesknvet.
9 KAP,

Om ersättning.
Om eraättnmgaskyldighet i allmaiiliet.
1 §‘
Där Jämlikt denna lag lätt medgives någon att tillösa sig samfallt stromM
med eller utan ntmål eller att eljest lösa eller taga i ansprak annan tiUio^J
område eller att tillgodogöra sig vattenmängd eller vattenkraft, som tiBior
annan, eller att vidtaga åtgärd, varigenom eljest annans egendom lider skada
eller intrång, varde, såvitt ej i 1, 2, 5 eller 6 kap. annorledes stadgas,^ konom
ålagt att efter ty nedan sägs gälda ersättning for egendom, som avstas, elier
för förlust, skada eller intrång, som förorsakas.
^ ^
. n- 4- «
Ersättning skall, där den ej enligt vad i detta kap. ar stadgat bor ntga me*
delst kraftöverföring eller genom tillhandahållande av vatten, bestämtn^ i
penningar; dock vare överenskommelse mellan parterna, att ersättning sk^
utgå på annat sått, gällande, såframt den av vattendomstolen finnes lämplig
och varder genom dess beslut fastställd.
¬

11 §.
lösen ersättningstagaren.
Ersättning för
Med vattenverksbyggnader — -—■ — och dylikt, ^
Ersättning för vattenkraft, som icke är tillgodogj'oxd vid befintlig anlägg
ning, skah bestämmas med hänsyn till värdet av vattenkraften i tillgodogjort
skick.
45 §.
Hava parterna —--------- sitt beslut.
Om ersättning genom tiillianclahållaitde av vstteru
46 §.
1 moni: Där någon enligt denna lag berättigas att tillgodogöra grundvatten, skall, i händelse annan därigenom går förlustig möjlighet att vnd e^n^;
vattentäkt tillgodogöra erforderligt vatten, ersättning därför utgå genom till
handahållande av motevarande vattenmängd, såframt oeh i den mån ej er
sättningens utgörande på sådant sätt prövas medföra olägenheter av betyden
het för ena eller andra parten. Vattendomstolen må ock eljest, där det fin
nes lämpligen kunna ske, föreskriva, att ersättning för skada eller intrång
genom nyttjande av vattentäkt skall utga medelst tillhandahållande av vatten.
Vatten, som lämnas i ersättning efter ty i första stveket sägs, skall tillhan
dahållas fran den vattentäkt, som medför att annan lider skada eller intrång,
eller frän annan därför lämpad vattentäkt. Skyldigheten att tillhandahålla
vatten avilar don fastighet, med vilken vattentäkten är förenad, och skall,
oberoende ay avyttrmg eller e.vekutiv försäljning av fastigheten, äga bestånd,
1 vems hand fastigheten kommer.

.
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VattentäJitens ägare v^e plibtig att anlägga ock för framtiden imderkalla
tenta^
samt i fall av behov ombygga for vattnets tillkandakållande erforderHg led
.1%
ning med tillbehör.
Tillhandahållandet av vatten skaU taga sin början å tid, som vattendomitsärdlö elle;
stolen bestämmer.
2 Tnom. Eättighet till vatten, som skall givas såsom ersättning till ägare
av fastighet, skall vara förenad med denna eller annan fastighet, till vilken
rättigheten i laga ordmng övertlstitats.
prövas rättigheten helt eller delvis kunna utan förfång för inteckningsha•^^vare
eller andra rättsägare avhändas den fastighet, varmed den är förenad,
<
vattendomstolen på ansökan av fastighetens ägare besluta om rättighetens
överflyttniög, dock allenast till fastighet i närheten av förstnämnda fastighet
eller av den vattentäkt, från vilken vatten skall tillhandahållas.
3 mom. Pör vatten, som jämlikt 1 mom. skall tillhandahållas exsättningstagare, vare denne, i den mån han genom vattnets tillhandahållanäe vinner
'ömfall •
. ^-förmån av någon betydelse, pliktig att gälda skäligt bidrag till kostnaden
nnderhåll och drift av ersättningsgivarens vattentäkt. Har ersättningstagaren ej kunnat vid redan befintlig vattentäkt tillgodogöra vatten till den
skada
myckenhet, som av ersättningsgivaren skall tillhandahållas honom, vare han
honom
tillika skyldig gälda skäligt bidrag till ersättningsgivarens anläggningskost
3, eller
nad. Överflyttas enligt vad i 2 mom, sägs rättigheten till vatten från en fas
tighet till annan, skall ersättningstagaren vidkännas därav föranledd ökning
me- tJav kostnaden för vattnets tillhandahållande.
mas i
Eidiag till ersättningsgivarens underhålls- och driftkostnad skall erläggas
' skall
genom
ständig avgäld med visst belopp antingen för år eller annan tidsperiod
Implig
eller ock för varje kubikmeter vatten, som ersättningstagaren förbrukar. Be
loppet av sådan avgäld må, när tio år förflutit sedan det var föremål för vat
tendomstolens prövning, på talan av någondera parten höjas eller sänkas efter
vad då finnes skäligt.
¬
Bidrag till ersättningsgivarens anläggningskostnad skall gäldas i den ord
ning vattendomstolen bestämmer. På yrkande av ersättningsgivaren må vat
tendomstolen förelägga ersättningstagaren att ställa pant eller horgen för
logjorl
hidrag, som nu nämnts,
.
.
i t- • i.
4 mom. Avstår ersättningstagaren, sedan ersättning till honom blmt bestämd att utgå genom tillhandahållande av vatten, från rätt därtill, äge han
^tinna befrielse från avgäld, som belöper å tid efter det han anhängiggjort
+akn om sådan befrielse. Bidrag till ersättningsgivarens anläggningskost
ad, som eisättningstagaren förpliktats att utgiva, vare denne
skyldig
tt gälda, i den mån ersättningsgivaren för att kunna tillhandahalla vatten
fatt %udkännas kostnad, som för framtiden varder utan nytta.
Prister ersättningsgivaren i fullgörande av honom aliggande skjuindvak. ''4'^ 1
^dighet att tillhandahålla vatten, skall ej för den tid, avbrottet varar, utga avd
é^ald, som ersättningstagaren eljest varit pliktig att erlägga. Ersåttnmgsta>in dd' [
saren må ock innehålla stadgat bidrag till ersättningsgivarens anläggnings
ej er-'
kostnad.
etydeoHar ersättningsgivaren genom vårdslöshet eller försummelse vållat avhro^tti
let
som
nu sagts, eller underlåter han att skyndsamt ^ddtaga erforder iga a^
inträng
garder för att åter tillhandahålla vatten, vare ersättningstagaren tillika ne^attigad till skadestånd.
. „ i, ..
tillhanVisar ersättningsgivaren fortgående försumlighet i fullgörandet
aliggande skyldighet att tillhandahålla vatten, vare ersättningstagaren m
dahadf;
Iran de skyldigheter, som må hava ålagts honom mot ersättnmgsgivar^, ocn
age, där så kan ske, på lians bekostnad åter komma i åtnjutande av
J
ket att vid egen vattentäkt tillgodogöra grundvatten.
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6 mom. BrifltöT ersättmugstagare i betal^g
_Ä-rcS-f+nttiouffivarGn l»ftfnad från sfesldaghet att tillhai

den
som
8 mom. Hava parterna träffat överenskommelse i traga, som i aepa § av
ses, vare sådan Överenskommelse gällande, såframt vattendorastolen finner den
lämplig oeh. dära grundar sitt beslut.

Ersättning i —

Om ersättning i penningar.
47 §.
böra angivas.
G6 §.

¬

Skall i andra fail än i 58—CO §§ sägs er.sättning, bestämd att iitga på en
gång, gäldas för skada, förlust eller intrång, som tillskjmdas någon genom fö
retag eller åtgärd enligt denna lag; då må ej arbete å annans mark verkställas
eller åtgärd eljest till förfång för annan vidtagas, innan föreskriven ersättning
gnidits. Vattendomstolen age ock, när så finnes erforderligt,^ föreskriva, att
arbete eller åtgärd, som nyss sagts, ej må utföras, förrän viss tid förflutit fiån
det ersättningen guldits.
Varder ersättning, som i första stycket sägs, ej gniden inom tid, som ge
nom avtal eller eljest i laga. ordning blivit bestämd, eller, om sådan bestämmeke
saknas, inom fem år efter det ersättningens belopp blivit fastställt genom ut
slag, som vunnit laga kraft vare den då väckta frågan förfallen, i vad sådan
eisättningstagares rätt angår.
Vad i-----------lider intrång.
Har fast —

74 §.
motsvarande tillämpning.
.

10 KAP.

i•

Om syneförrättning.
52 §,
Ingår i planen för företag, som avses i 32 §, anordnande eller ändrande av
vattenavlopp genom järnväg, åligge förrattningsmannen att insända planen i ij
denna del till väg- ocli vattenbyggnadsstyxelsen eller, i fiaga ora statens järn- ^
väg, till vederbörande dlstriktscbef, som har att skyndsamt till förrättningsmannen avgiva yttrande, liuxu arbetet lämpligast bör verkställas. Vad nu sagts
äge motsvarande tillänipning, där eljest företag, sotn nu nämnts, berör bro,
trumma eller annan anläggning för järnväg och särskild åtgärd kan komma i
fraga tiU skydd för sadan anläggning.
Har i — — — vattendomstolens jirovning.
Ingar i planen för företag, som i första stycket sägs, anordnande eller ändrande
vattenavlepp genom allmän väg eller berör företaget eljest sådan väg,
aligge förrattningsmannen att insända pianon i denna del till vederbörande väg-

;

f-
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Har i aynantanena mHätaade sjorte aimkelsé fiåa vad vägingenjtiicn f6ie-

“■Jliklalåll,
däi

(

laren j
nsrätf,
' § a?,
den

, 67 §.
Sedan erforderliga
angående företaget.
dylik avgift.
Utlåtandet
UtiaxaimtJL akall
Skola t^4 — ----- därom gjord.
Innekåller utlåtandet föreskrift om anordnande eller ändrande av vattenav
lopp genom allmän väg, skall, där arbetets utförande åligger annan än vägens
ägare, tillika meddelas bestämmelse, att, innan sådant arbete påbörjas, veder
börande väg ingenjör .skall underrättas om tiden därför. Vad nu sagts’om an((; ordnande eller ändrande av vattenavlopp genom allmän väg skall äga motsva
rande tillämpning i fraga om åtgärd till skydd för sådan väg.

(

pä en
)mf5dållas
ttning
a, alt
t fiäo

i
f
I
I

76 §.
— vederbörande vattendomstol.
Föres ej
Är fråga allenast om dikningsföretag enligt 7 kap., skola handlingarna i
stället insändas till lantbruksstyrclsen eller till annan myndighet, som Ko
nungen bestämmer.

m geimek
im otsåda:

Som sökande -------

82 §.
sökanden äskat.

¬

11 KAP.
Om domstolar ooli rättegång: i vattenmål.

t

i

Om. vad till vattenmål är att hänföra.

V

i

A. ansöknlnpmSl:
1. ansökan om prövning jämlikt 2 kap. 20 §, huruvida och under vilka ^dllkor
(l^byggandeivattenmåske;
av V
godkännande jämlikt tredje stycket i nyssnämnda lagrum
^verJi.ställt ändrings- eller reparationsarbete å byggnad i vatten;
laglig1iet°^^°^
prövning jämlikt 2 kap. 25 § av befintlig vattenbyggnads

jr

4. ansnl-ör,

mma ^

7...

n-. c r.. j

g^ycket om meddelande av bestäm-

I
I

iiiiit. i: jcap, öi s om rätt att utriva byggnad i vatten;
prövning jämlikt 2 kap. 47 §, huruvida och under m
vAS" § .-.V laeli^hcten av

it ånad
i,n

.

I

IV s§.
17
Till vattenmål hänföras följande mål:

ide
anen
5 järnuingS'
L sag*-'

le v'd^'

J

lt
I

.

j{

^^sökan jämlikt 2 kap. 56 § första stycket om meddelande av bestam3Ö002^. Svensk förfaUninossamlino 1939, Nr
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- .' V.
■

}

•■;.

melser angående den omfattning, i irilkea grundvatten må. tillgodogöiBijfijiä^
amian tillhörig vattent&fct;
•
9, ansökan iämlikt 2
59 § andra etyeket om prövning, nntej^^
villkor vattentäkt må tagaa nr bmk,*
, ’.^7^. :
10- ansökan jämlikt 3 kap- 11 § om prövning, utan förutgången S3?Be£ö»
rättning enligt 10 kap., rörande sättet och villkoren för verkställande av. vati '
tenreglermg, som avses i 3 kap. 1 §, så oek angående delaktigheten i koraden
för företaget;
.
11. ansökan om prövning jämlikt 4 kap. 1 §. huruvida och i vilken ut
sträckning skyldighet må åläggas ägare av strömfall att tillhandahålla kraft
åt kringliggande bygd, så ock ansökan jämlikt 4 kap. 4 § att komma i åt- '
njutande av kraft, som på grund av dylikt åläggande skall tillhandahållas'
12. ansökan om njTpiövning enligt 4 kap. 5 eller 16 § så ock om bestäm
mande av avgift enligt 14 § i nämnda kap.;
^
7 § om inrättande, uhddgande eller förbattrande av allmän farled eller om nya eller ändrade föreskrifter rörande
hushållningen med vattnet eller annat för sjöfartens underlättande eller till’^

I
i

:
!

1

ellÄärdlöfaYlmTrS
å fehÄrotfeÄalny’

““
®

anMggnks
anordningar mod avseende

jämlikt 6 kap^. 21 § om prövning, utan förutgången syneförlattmng enhgt 10 kap., av fraga om anläggning eller åtgärd för befintlig allman flottleds utvidgande eller förbättrande eUcr om njm eller ändrade fömhnshallningen med vatten eller annat för flottningens^ under
lättande eller om bestämmelser rörande virkes barkning eller fiskeavgift-

flotM;
¬

^

^

avlysandriraUmän

^

bortskaffa, flottledsan-

som avses l 69 § har nedan;

eiicr om sadan ny uppskattning,

annan _.
tenkraft;

_

--------en

B. stamnlngsniål:
tsn för pttagande av TO°teiiäa£t7nor'™ff*'"t^''rn’
mdnstriellt sylte, för vatfenrerierinn töv

byggnad i vatannorledes i

fenhet;
m nÄ”5f- ^ädan byggnad i vatten,

stafenl™ °dennrjl/7fo
»ed arbetets n.edsivande, elter
i

foe?lf“w
^dS^t^ ?rrlS“f

r

>

—
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tredje stycket underlåtit att sbka vattendomstolens godkännande av verkställd
ändring å dylik byggnad;
f viila
24. talan jämlikt 2 ka^ -^4 & om andrande av byggnad i vatten, vartill
vattendomstolen meddelat ^stönd, eller om ändrade föreskrifter rörande bnsyneföt.
h&llningen med vattnet vid saöan byggnad;
?at25. talan, beträffamde an^a företag enlig^ denna lag än de i 6 kap. av
itnaden
sedda, om ansvar eller skadestånd iör bnsnållning med eller framsläppande
av vattnet i strid mot lag
givna föreskrifter sa ock talan jämlikt 2 kap.
ren uf.
31 § andra stycket om ^meddelande av dylika föreskrifter eller ändrande av
“■ Wtf
fömt givna sådana i fråga om annan tillhörig byggnad i vatten;
1 i åt.',
26. talan, som grundas därå, att den, vilken är skyldig att underhålla sådan
las;
byggnad i vatten, som under 21 sägs, brister i fullgörande av denna skyldighet,
lestäni.
eller därå, att någon utan erhållet medgivande, där sådant erfordras, utxiver
dylik byggnad;
,
,
,
er för27. talan, som utan samband med ansökningsmål föres jämlikt 2 kap. 23 §
orandeÉ
.(^om gottgorelse för damm eller annan vattenbyggnad eller om fortsatt tillIlei
pt 4^n V
godogöxande av annan tillhörigt vatten och bestämmande av ersättning där
för, jämlikt 2 kap. 10 § om bestämmande av fiskeavgift, jämlikt 2 kap. 14 §
om rätt till intrång å annans fastighet i vissa avseenden, jämlikt 2 kap. 15 §
seende
om rätt att begagna annan tillhörig byggnad i vatten eller jämlikt 2 kap.
16 § om rätt till utmål å annans fastighet;
meför28. talan utan samband med ansöknings- eller underställningsmål om tillig ai
lämpning av stadgandena i 1 kap. 6—13
j före29. talan om borttagande eller ändrande av annan tillhörig vattentäkt, som
underej är avsedd allenast fÖr viss fastighets förseende med vatten till busbehovsförbrukning, eller om förbud mot tillgodogörande av gnindyatten vid sådan
't:
illmäi
vattentäkt, såframt talan grundas därå att vattentäkten icke tillkommit i laga
ordning eller icke är av laga beskaffenhet eller att grundvatten vid vatten
edsan¬
takten tillgodogöres till större myckenhet än lagligen är^tillåten;
30. talan om ersättning fÖr skada eller intrång av sådan vattentäkt, som
under 29 sägs;
ivande
31. talan om ansvar för det sådan vattentäkt anlagts eller ändrats eller
andra
nyttjats i strid mot stadgande i denna lag eller mot föreskrift, som med stöd
ttning,
av denna lag meddelats;
ilfh
jämlikt 2 kap. 51 § om ändrande av vattentäkt, vartill vattentill en.i
dvat-l
domstolen meddelat tillstånd, eller om ändrade föreskrifter rörande tillgodo
görande av grundvatten ^dd sådan vattentäkt;
r.. t -f
33.
talan
jämlikt
2
kap.
56
§
andra
stycket
om
meddelande
av
föresknitill en
ter
rörande
tillgodogörande
av
grundvatten,
vid
annan
tillhörig
vattentäkt
föreller ändrande av fÖmt givna sådana föreskrifter;
Ä 34, talan, som utan samband med ansökningsmål föres jämlikt 2 kap,
45 § om rätt till intrång å annans fastighet i ^dssa avseenden;
35. talan utan samband med ansökningsmål om tillämpning av stadgani va*:
dena
i 2 kap. 49 och 52 §§;
, .
...i
edesi
36.
talan
jämlikt
3
kap.
6
§
om
skyldighet
för
delägare
i
regdcriiigssamialst, t«'
bghet att deltaga i kostnaden för vattenreglering och om berakning av t en
andT“
kostnad, vari sådan delägare har att taga del, så ock talan jämhkt o k^P- y f
s däråt
om skyldighet för den, som av vattenreglering tillskyndas båtnad i annat
^^nat
hänseende än som omförmäles i 3 § av nämnda kap., att lämna bidrag:
företaget;
Viatteö:
jämlikt 5 kap. 10 § om vidtagande av sådana anordningar -vi
allmän farled, som erfordras till förebyggande av skada genom vagsva
■id
dylikt;
.
inWi [
38,
talan
beträffande
allmän
flottled
om
vidtagande
av
sådana
anor
ningar
20 § Iras viö

s

?■
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eller åtgärder cHer meddelande av sådana föreskrifter, Bern i 3
första stycket eller 18 § sägs;
,
,
,
*
n
''
39. talan om borttagande eilei ändrande av amaggning elter om *
i åtgärd, som skett för allmän flottled,^ såframt talan grundas därå,
läggningen eller åtgärden icke tillkomnut i laga ordning eller i<^e är av Ijp^ ^
beskaffenhet, så ock talan om ansvar för vidtagande av dylik anläggmtng '
eller åtgärd eller för olovligt hushållande med eller framsläppande av vattnet
i allmän flottled;
40. talan jämlakt 6 kap. 13 § första stycket om förverkande av rätten till
flottledsarbetes vidare utförande;
41, talan jämlikt 7 kap. 29 § om sk5ddighet för ägare ay mark att deltaga
i kostnaden för diknings-, vattenaviednings- eller invallmngsföretag så ock
om sådan jämkning av bidragsskyldighcten, som i nämnda lagrum omföimäles;
42. talan jämlikt 7 kap. 54 § om skjddigliet att lösa mark, som ingår i
invallaingssamfällighet;
(y
43, talan, som grundas därå, att genom vattenavledning eller invallning
vatten förhåll au den a ändrats i strid mot stadgande i denna lag eller mot före
skrift, som meddelats i samband nicd arbetets medgivande;
44, talan, om tillämpning av stadgandena i 7 kap. 57 § andra stycket;
4o,^ talan jämlikt 8 kap. 11 § om ändrade föreskrifter rörande delaktighe
ten i underhåll och skötsel av gemensam kloaldedning eller kostnaderna
därför;
4G. talan jämlikt 9 Imp. 25, 29, 31 eller 42 § om ändrade föreskrifter rörande
krafthelopp, .som utgår i ersättning för förlorad vattenkraft, samt om änd
ring i vad^föiut bestämts angående uttagningskostnadens storlek och dess
gäldande, så ock talan om förnyad prövning av sådan ständig avgälds belopp,
som omföxmäies i 9 kap. 23 §;
47. talan oin fördelning av upx)buren penningersättning, varom i 9 kap.
31 § fömäles;
48. talan om fa.stställande av vite, som i 9 kap. 37 § sägs, eller om höjning
eller sänkning av redan bestämt sådant vite;
49. talan, jämlikt 9 kap, 30 § om rätt att åter komma i åtnjutande av
f^ lu^^*
strömfal sågare till följd av företag enligt denna lag gått
^
i
^örut bestämts angående
^derlag for vatten, som skall tillliandahallas i ersättning för förlust av
grundvatten, eller om ratt att ater komma i åtnjutande av möjlighet att Aud
egen vattentakt tillgodogöra grundvatten;
^
jämlikt 9 kap, 73 § av-innehavare av fordran, varför fast egen-

*

C. äesTilrsmål:
leaf'-»"f"O®
syneföniUtnine enligt 10
dlar ntlåtande i fal), då nllkndre/undcSies™''
åtsotanden
D.

nitder.stiitlnlng’sinAl;
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21 §,

béslut förfiliva.

Fioiies vid —
Där någon, mot vÄen vid ailmän domstol förea talan oin borttagande eHer
ändrande av annan bygj^ad i vatten an som avsea i 17 § SI ocb 39 förrän
målet blivit vid •underrätten avgjort, visär, att han hoa vederbörande' vattendomstol gjort ansöto ora sädan prövning beträffande byggnaden, som i
17 § 3 sägs, skall, såframt ej fragan rör tvist om äganderätt till fastighet
eller omfattmngen av fastighefe >goomrade, den aUmänna underrätten hän■eu iiJl
_
idsa det där anhängiga malet tiil handläggning och avdömande vid vattendom^stolen i sammanhang med ansöknmgsmålet. Varder den hos vattendomstoleltaga’'! '^len gjorda ansökningen annsad eller återkallas densamma eller förklaras den
hava förfallit, skall pa anmaiau av någondera parten den allmänna under
5å oel "
rätten ånyo npptaga det dar anhängiggjorda målet och detsamma slutligen
ODifiiravdöma.
ngari ^
■sjelse
anga
iug
fgniB
m
‘^attnet

t före:et;
ctigbeiderna
irande
1 änd'
1 deilebpf
haj.¬
öjmci
ie av

t
d;
raende VjBt
f
ttt vi^ ;
'
t
irloia® j||
;oni P®

Om förfarandet vid vattendomstol i ansökningsmål.
26 §.
Ansökan, som i 17 § 1—20 .sögs, skall göras skriftligen och ingivas till
vattenrättsdomaren i det antal exemplar, som finnes nedan för varje fall före
skrivet.
27 §.
1 mmi. Ansökan enligt------------- anläggningen, nppgiven.
1 fråga om ansökan enligt 17 § 2, 3, 4, 6, 7, 8 och 10 skall vad i första
stycket stadgas i tillämpliga delar lända till efterrättelse.
2 ynoni. ^Ansökan, som i 17 § 5 och 17 sägs, skall vara åtföljd av den besM^^ling å byggnadens eller anläggningens läge och beskaffenhet samt inne
hålla de upplysningar i övrigt, som erfordras för bedömande av verkningarna
utav byggnadens utrivande eller anläggningens bortskaffande.
_ Vad nu sagts skall äga motsvarande tillämpning beträffande ansökan, som
1 17 § 9 sägs.
d mmi, I ansökan jämlikt 17 § 13, 14 och 15 skall uppgivas, sa'vitt möj
ligt, vilka bebyggda strömfall eller med fast fiskebyggnad försedda fisken
.?aken må angå samt, då ansökningen avser utförande eller godkännande
k'"
arbete, å vilken fastighet arbetet skall utföras eller är utfört, så ock
^beträffande egendom, som nu nämnts, ägares och nyttjanderättshavares namn
och hem-vdst.
4 mo-m. ^ Då ansökan gores enligt 17 § 19, skall sökanden förete bevis där
om, huru-\dd a den fastighet, varifrån rättigheten till överförd kraft skall över-/ r.
'4^ besvärad med inteckning, ävensom cle överenskommelser, som i
hava träffats med inteckningshavarc. Ansökningen skall därjamte innehålla uppgift å den plats, dit kraften önskas för framtiden öyeriord, samt vara åtföljd av plan för den erforderliga ledningens sträclniing.
r 1
sagts skall äga motsvarande tillämpning beträffande ansökan enle § 20 om Överflyttning' av r<ättlgbet till vatten.

I

1

l
’

30 §.

randen

.Avses med ansökan enligt 17 § 1, 2, 13 eller 15 ändring av befintlig anäffgning i vatten, må, där ej enligt denna eller äldre lag medgivande erhaliltlS till
?
n..
.1.
-I
.
its till anläggningen i dess skick
före
vidtagande
av
den iin'drjng, ITOTATTI
varom
iraga är, eller jä.mlikt 12 kap. 11 g första stycket ägarens rätt att bibehaiia
anlag{,mingeu_ är fri från klander, ansökningen icke upptagas, med mindre
.jamviil prövning av anläggningens lagligbet påkallas.
I
1

::v.

320

im Wr. l46.

ÄT i fall, som i 17 § 6 avses, fråga om andring av befml^g
am tillgodogörande av gnmdvatten i större omfattning än fömt, 5jgä§ptv«4n .,
vattentäkten ej tidigare vaiit föremål för vattendomstol^ prövninérrjSil^ v.
ningen icke npptagas, med inindTe vattentäktens ägare jämväl påk^HÉaftjpcéOiii -T.
ning rörande lagligheten av vattentäkten.
J..

32 §,

¬

utfärda kungörelse.
Äro ansökningshandliagarna
Eungörelseii skall----------- skola ingivas.
I mål, som avses i 17 § 1—^12, 17, 19 ocli.20, skok i kungörelsen de fastigheter, som saken förmenas angå., namngivas eller, i den mån det kan eke på^
oförtydbart sätt, utmärkas medelst gemensam geografisk eller annan beteck
ning, varjämte, där sökanden vill med tillärnad byggnad tillgodogöra sig an
nan tillhörig vattenkraft, särskild uppgift därom skall lämnas. I mål, aom
avses i 17 § 13, Id och 15, skall i kungörelsen uppgivas, vilka bebyggda ström
fall eller med fast fiskebyggnad försedda fisken saken må angå, så ock, då {)
ansökningen avser utförande eller godkännande av visst arbete, å vilken festigbet arbetet skall utföras eller är utfört.
Innefattar ansökan----------- i företaget.
Om kungörelsens — '— — finnes stadgat.
Är fråga om ansökan, varom i 17 § 14 ocb 18 förmäles, skall kungörelse
enligt denna % eller 61 § första stycket utfärdas allenast, då vattenrättsdomaren prövar det nödigt. Utfärdas ej sådan kungörelse, skall dock tiden och
stället för vattendomstolens sammanträde sist å tjuguförsta dagen förut knngöras på sätt i 33 § första stycket sägs.
Humledes mål “ — — andra stycket,
33 §.
Kungörelse, som i 32 § sägs, skall genom vattenrätf.sdomaren.s försorg dels
för uppläsande så snart ske kan i kyrkan genast avsändas, i mål, som i 17 §
1—^12 samt 17, 19 och 20 avses, till pastorsämbetet i den eller de försam
lingar, där fastigbeter, som saken förmenas angå, äro belägna, i mål, som
avses i 17 § 13, 14, 15 ocb 16, till pastorsämbetet i den eller dc församlingar,
där den del_ av farleden eller flottleden, varom fråga är, framgår, samt i mål,
som avses i 17 ^ 18, till pastorsämbetet i den eller de församlingar, i vilka
ansökan om företaget förut kungjorts, dels ock inom tio dagar införas i en t
eller flera av ortens tidningar så ock i allmänna tidningarna. Ett exemplar
kungörelsen skall tillika med ett exemplar av ansökningsbandlingama
ofordTojheen sandas till det eller de ställen, som i kungörelsen angivits.
f> ™ålet äT fråga om- .ansökan
iiTiTift
l’l
n’
å, utan dröjsmål i betalt
i"?
“evkoit a posten avlämna underrättelse om i-ungörelsens tj,
SerM^tniff-rnndfå®
®'%*l™...™re5t handlinearna i målet liällas för*
tSr envnr ”f
avgivande be.stämda tiden
Ull envar i ansoLnmgen uppgzven eller eljest för honom känd ägare av
hOTafe^tiik” rårWr“™
■/å oofc till de kända nyftjanderätteinom landet för mottlgarei. Vrader efter te ?
T
“eTtt
dGlcrivsi viss siik^n*'>TP‘
7
1 liY ^ sdgs sokiindcn
o^tt
ail sidan saSgafe
ej underrättelse, som nu sagts,
Bär sakägare
^ _ nu sagts.
Ar jord----------- sätt underrättad.
Ägare av
fastighetens ägare.

— 1939.

ansök.
^ prov.

fas tig. ■O
ste
^Jeteck. i

PJfae. I
KOU

Tj

stiöm. fi

dåi; t*-

en fa«. *

r
görefe
sdoma- i
en odi
tt kmi- ^

rg dé
i 17'¬5
örsaniI, som
.lingar,

tit

i jnälj

i viita
emplöT
ngariia
its.
[
nsoljaB i
j;

, betalt I
irelsens | [■
las
:
a
^
■are av :
leråtls'
‘ill den i
adres;
1
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34 §.
den myndighet.
Finnes fastighet
Ar fråga om ansökan om tillsänd att tillgodogöra grundvatten, skall vattenrättsdomaren jämvai underrätta kommun, inom vars område tillgåniren å
sTondvatten kan paverkas.
35 |.
1 mom. Där Mga är om ansbjan, varom i 17 § 1—5 och 10 förmäles, stall
yattehrättsdomaren utan drojsmäl insanda ett exemplar av ansökningshand*
lingama jamte kungörelsen till kammarkollegiet, som har att, där det prövas
^nödigt, föra talan lör tuigodoseende av de allmäima intressen, som kunna
'■kovara i fråga.
,„ n ^
Föres efter-----------bitrada dem.
Om allmänt----------- parternas kännedom,
2 mom. Finnes i------- — den myndighet.
36 §.
:Q i mål, som avses i 27 § 1 mom., skall, där fråga ej allenast är oni vattentäkt,
ett exemplar av ansökningshandlingarna jämte kungörelsen utan dröjsmål av
vattenrätts domaren översändas till lantbruksstjTrelsen. Finner denna----------till vattenrättsdomaren.
Vad nu----------- röna inverkan.
Kan jhtrande-----------45 § sägs.
37 §.
Kan inverkan----------- mi nämnts.
Är fråga---------- vid anläggningen.
Vad i andra stycket är stadgat skall äga motsvarande tillämpning, där
fråga år^om meddelande av bestämmelser angående den omfattning, i vilken
vatten må tillgodogöras vid annans vattentäkt.
Där fråga ar om ansökan, som i 17 § 19 avses, förelägge vattenrättsdomaren sökanden att inom tid, som vattenrättsdomaren bestämmer, ocb vid nedan
stadgat äventjT ingiva bevis om kungörelsens delgivning med ägaren av
det strömfall, från vilket kraftbelopp, varom fråga är, tillbandahålles. Vad
nu sagts äge motsvarande tillämpning beträffande ansökan enligt 17 § 11
eller 12.
Är fråga om^ ansökan, som i 17 § 20 avses, skali vattenrättsdomaren ålägga
^sökanden att inom tid, som vattenrättsdomaren bestämmer, och råd nedan
^stadgat äventyr ingiva berås om kungörelsens delghming med ägaren av den
vatentäkt, från vilken vatten, varom fråga är, tillhandahålles.
JJörsummar sökanden — -------- stadgade ordning.
^6 ^
i
§ 6, 13 och 15 omförmälas, må vattenrättsdomaren, där söunden därom anhåller och ärendet finnes brådskande, medgiva vidtagande
®^f‘^^3erliga provisori.ska åtgärder. Omfattar sådan åtgärd vidlyftigare
arbete^ eller är avsevärt intrång på allmän eller enskild rätt därav att befara,
sadant förordnande av vattenrättsdomaren lämnas, allenast såfrarrit sö'anden hos Konungens hefallningshavande ställer pant eller borgen for skadeö uud, som^ han kan kännas .skyldig ntgiva till följd av arbetet i
.
till skydd mot förorening av grundvatten, att besvär eller last lagges
annan tillhörig fastighet, äge ock vattenrättsdomaren, där sökanden de
6gar och ärendet finnes brådskande, meddela provisoriska bestämmelser clarV ^
^ sådant fall vad i första st5''cket är stadgat om ställande av
-a^rhet för skadestånd äga motsvarande tillämpning.
_
,
tieslnt, som i denna § avses, skall utan hinder av däröver anförda besvär

t

i

I
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lända till efterrättelse, såfiaxnt ej Ty&ttendomstoleu eller va
_
annorlemda förordnar.
______ ^

• '

-

För målets----------- partema välbelägen.
‘
.
Tiden och---------- bestämda ordning.
^
v_l « « Har sökanden begärt syn på stället, och avser ej mnlet foretag erL!igt.5_reller
6 kap., må dess avdömande ej ske utan syn. Askasmal om byggnad-fft ■
vattens tillgodogörande eller om vattentäkt syn av någon, som fdnneaar
lida skada av a^äggningen, vare lag samma, såframt ej syn finnes nppentlBi^
ligen icke vara erforderlig för tillgodoseende av parternas rätt. .
Finner vattendomstolen----------- må föranledas.
I mål — --------särskild talan.
Bär i ------- — ansökningen föreslagit.
Har särskild ------- — till men.
I fråga om vattentäkt skall vatten domstolen^ ändå att yrkande därom ei
göres, ingå i prövning, huruvida förbehåll, varom i 2 ka.p. 49 § sägs, erfordras.

___ _

¬

___

4

G2 §.
under byggnadstiden.
1 mo7n. Bär genom
äga tillämpning.
2 ??ioaz. Ar fråga
3 mom. Vad i 1 moni. stadgats skall i tillämpliga delar lända till efterrät
telse beträffande vattendomstols utslag i andra ansökningsmål.
I mål rörande vattentäkt skall, såframt medgivande att vid vattentäkts
tillgodogöra grundvatten lämnas, utslaget tillika, där ersättning skall ntgå
genom tillhandahållande av vatten eller det eljest kan anses erforderligt, an
giva fastighet, med vilken rätten till tillgodogörandet skaU för framtiden
förenad (vattentäktsfastighet). Vattenruttsdomaren hör fördenskull, när om
ständigheterna därtill föranleda, i mål, som nu nämnts, tillse att, såvitt möj
ligt, en för ändamålet lämpad fastighet varder under målets handläggning
bildad.
I utslag, varigenom lämnas medgivande till utförande av vattenreglering,
varde angivet, om regleringsföxetaget är av beskaffenhet, att stadgandena i 4, .
kap. om nyprövning och om avgifter därå. äga tillämpning. I fråga om med-^^
delande av bestämmelser rörande delaktigheten i företaget skola i tillämpliga
delar gälla föreskrifterna i 10 kap. 67 §.
T

-L

I saminanhang med beslut, varigenom ifrågasatt byggande i vatten eller
anläggande av vattentäkt eller utförande av vattenreglering medgives,
stämme vattendomstolen viss tid, i regel ej överstigande tio ur eller, där fråga'-*'
flottled, två år, inom vilken arbetet skall vara
Vad i

n ämn d a 1 agru m.
64 §.

sSSi"" -Ä “.ÄÄ43 S SS
f
orubbade bestånd bctrj^ggancle sätt an
bringa.-, a ett for envar latt skönjbart ställe invid det vatten varom fråga är,
samt 1 nosgiant bestämt liöjdfiiriiållande til! en eller flera! i bor"-, jordfast
stoa eller annat fast föremål inlmggna fL-tpnnlrtor.
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Vad i första stycket är stadgat om vattenmärke skall äga motsvarande tilllämpnmg i
om obseivationsror, som enligt ^ttendomstolens STsM
ntsättas för iakttagelser rörande grundvattenstånd.

‘aistol,

V

67* §.
ö*
Vattendomstols äge, när skäl där^l äro, förordna, att dess beslut må
5 sUer
verkställas utan hinder darav, att det icke äger laga kraft; dock allenast så
öad föf
framt, innan medpet arbete paborjas eller där fråga är om ändrade bestäm
gg
melser angaende hushållning nied vatten eller nyttjande av vattentäkt, dessa
penbai^lämpas, hos ^ Konungens befallnmgshavaude ställes pant eller borgen för
t%n ersättning i penningar, som högre rätt kan ålägga sökanden eller anlag______ r.++ n+mTra Tjrnvpr vn.n VP.fftiTirlr.TnefftTQTi 4
___-l ________ t
garen
att utgiva utöver vad vattendomstolen i sådant
avseende ibestämt sä»
oek för det skadestånd, vaTtill han kan kännas skyldig. om vattendomstolens
beslut eljest ändras.
äga rum.
Ät sådant —
68 §.
*' Anmälan om ersättningsanspråk, som avses i 2 kap. 24 och 551 §§, så ock
ironi ej
motsvarande anspråk vid företag enligt 3, 5, 7 eller 8 kap. skall göras skrift
ordras. .
ligen och i två exemplar ingivas till vattenrätts domaren. Ena exemplaret
varde genom vattenrätt.? dom arens försorg i rekommenderat brev tillsänt äga
ren av den vattenbyggnad eller anläggning, varom fråga är.
Efter utgången av den tid, inom vilken ersättningsanspråk, som nu sagts,
må anmälas, skall vattendomstolen sammanträda för prövning av anspråk,
ftertafsom inom behörig tid anmälts. Sådant anspråk må. dock, när skäl därtill
äro, av vattendomstolen prövas före utgången av nämnda tid. Angående
itäktea ;
hållande av syn skall vad i 50 § är stadgat äga motsvarande tillämpning.
11 utg-i '?
Om tiden och stället för vattendomstolens sammanträde skall sist å fjortonde
dagen
förut till parterna avsändas underrättelse i rekommenderat hrev så ock,
gt, an- ■■
där det kan anses erforderligt, kungörelse införas i en eller flera av ortens
in van¬ ^
tidningar.
ä r oiE
Angående skyldighet------------fått vidkännas.
tt fflöj- 1,
ggniflg '
------' - T

flerirg.
aa i ^

~

Om förfarandet vid vattendomstol i stämningsmål.
® T.
„
75 §.
Vill någon mot annan föra talan, som i 17 § 21—52 avses, ingive till vatleMätts dom aren skriftlig inlaga, innehållande uppgift å svaranden^ namn
och hemvist så ock å kärandens påståenden jämte skälen därtill; bifoge ock
de handlingar käranden -idll åberopa till stod för sin talan.

.i-f

niphga
a eller
es, 1)^
r fråga
11 vara

l

finnes stadgat.
8^ §
Där någon, mot vilken talan föres i stämningsmål, till bemötande därav
os vattenrättsdomaren gör ansökan, som i 17 § ■ 2, 3, 4, 6, 7, 16, 14 eller lo
varde målet i dess helhet handlagt i den för ansökningsmal stadgade
ojdmng där det ej är av beskaffenhet att jämlikt Gl § andra stycket ändock
om behandlas som stämningsmål.
^
n
1 ^ r. stämningsmål vattendomstolen eller liar allmän domstol eller overexekutoT förordnat om borttagande eller ändrande av byggnad eller annan
aniaggning i vatten eller av vattentäkt, och göres därefter ansökan, som n^s
nämnts äge vattenrättsdomaren, om skäl därtill äro och sökanden ^staiier
pant eller borgen för kostnad och skada, förordna, att utslaget ej ma verk^.
^Ö0ö2-'/, SveiiaJc furfattninpssam^lna 103D, Nr
147-

söhaii'
ätt anordfa®'

I

r
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Btalias, innau anBökniiiffsmålet blivit slutligen avgjort eHerii
stolen annoTlunda fbrordnar, •
.

r't.

■
•

••■i

Om förferandet vid vatfceudomfifcol i besvärs- och nuderBiäUningsmåL
86 §.
' '
■------ allmän flottled.
Är sakägare

j-

T-

• s

88 §,
Angående offentliggörande av kungörelse, som i 87 § sägs, gälle beträffan
de mål, som avse företag enligt 6 kap,, vad i 33 § första stycket finnes stad
gat i fråga om mal enligt 17 § 13, 14, 15 ocb 16 men i andra fall vad nämnda
lagrum föreskriver beträffande mål, som omförmälas i 17 § 1—12 samt 17,
19 ock 20; dock vare i fråga om företag enligt 7_ eller 8 kap, cj erforderligt’
att kungörelsen införes i allmänna tidningarna, Äj: sådant företag av mindre ‘i
omfattning ock berör det allenast viss eller vissa sakägare, må kungörelsen, i'^»^
stället för att införas i en eller flera ortstidningar, i rekommenderat brev
avsändas till envar sakägare.
Xungörelsen varde----------- mottaga förrättningsliandlingarna.
Angå besvär ------- - — nämnda intressen.
Där i----------- motsvarande tillämpning.
Om fuliröljd av talan mot vattendomstols och vattenrättedomares beslut
I fråga

98 §,
om vattenrätts doma ren.

—

¬
TT

T

§■

f
av vatteniättsclomareQ a^-visats eller färlilarata W
lorXallit eller liar vattenriittsdomaren förldarat vadeanmälan ej kunna njptegns, ma klagan däröver föras ios vattenSverdomsfolen i cnalianda ordSSVXrwi, .‘“t
avseende å besvär mot vattendomstolens
om
.':”a i'atriiffande vattenrättsdomares beslut.
rst^melloT^tort
åtgärders, vidtagande eller om provisoriskat^
bestämmelser, som besiktning,
i 46 § avses,
om i insknvmng
vattenbok
12 kan
7l“vses.'‘“®''“^®
varom
18 kap. sägs,i samt
1 fråga,som
nomi i\4
kap!
Kot vattenrättsdomares ------- ™ ej föras
Over annat----------- slutligt besked.
ir 1 •

T-

V aa 1 — ------- Honungens prövning.

§.

-fc :
V

I

12 KAP,
Om vattenbok.
uppgifter rörande företag mligAenn^^l^^^
bok kallas vattenkok.

. •:

antecknande av de
stadgas. Denna

• C.

—
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ViLtteaboten tees i fyra avde^r:'
iorsia uvdehiingen:------------ an aammbyggnader;
mära avädmngen: ---- r_ ~ f ‘^attenboken;
iredje avdelningen: för förtecknande av alla efter den 1 jannari 1921 i

'^QdoDi.

-

räffati-t

s sted-

läggningar med avseende a vatten; samt
fjärde avdelningen: för inskrivning av vattentäkter, som varit föremål för
vattendomstolens prövning.
^ y?\ I vattenboken — --------myndighet utarbetade.
----------------- - __ -------------------------

13 §.
lännda •
När efter den 1 januari 1920 vattendomstol eller annan myndighet med
nitl7,
delat sådant beslut i fh^ttledsmål, varom auteckning bör göras i vattenbolerligt, :
kens andra avdelning, åligge det vattenrättsdomaren, sedan beslutet vunnit
mindre
(glaga kraft, att utan särskild ansökan i sagda avdelning göra anteckning därilsen, 1
^om, med angivande av dagen för beslutet, det vatten, som därav beröres,
it l)ieY
samt företagets eller anläggningens huvudsakliga beskaffenhet. Har annat
beslut, varom anteckning bör ske i vattenbokens andra avdelning, eller beslut
rörande företag eller anläggning, som skall förtecknas i vattenbokens tredje
avdelning, meddelats efter den 1 .januari 1921, skall i avseende å sådant beslut
vad nu sagts äga motsvarande tillämpning.
Har beslutet meddelats av annan domstol eller myndighet än vattendom
stolen, skall underrättelse om beslutet jämte erforderliga handlingar och
upplysningar genom den beslutande myndighetens försorg så snart sig göra
eslnL
låter tdlsändas vattenrättsdomaren.
14 §.
Mr beslut av vattendomstol meddelats rörande anläggande __ay vattentäkt
¬
eller beträffande tillgodogörande av grundvatten vid vattentäkt, åligge det vattenrättsdomaren, sedan beslutet vmnnit laga kraft, att utan särskild ansökan
s hava
med ledning av beslutet i fjärde avdelningen av vattenboken verkställa inskrivi uppmng av de huvudsakliga förhållanden, som äro av vikt fÖr kännedom om
a, ord'
vattentäkten. Vad nu sagts gälle ock i fråga om beslut, som innefattar pröv
jfolens
ning jämlikt 2 kap. 53 § av vattentäkts laglighet, så ock heträffande heslut,
beslnt
fjA^'nrigenom ändring göres i förhållande, som förnt inskrivits.
oriska ^
15 §.
i kapHar enligt förordnande efter ty i 13 kap. 1 § sägs besiktning hållits å
.4 kap.
anläggning, varom inskrivning hÖr ske, eller av vattenmärke eller observahonsiör, om vars utsättande vattendomstolen meddelat föreskrift enligt 11 kap,
W S. skall besiktningsprotokollet ingivas till vattenrättsdomaren och anteckning
dess huvudsakliga innehåll göras i vattenhoken.
16 §
Härmare föreskrifter om vattenbokens inrättande och förande meddelas av
.^^oiuingen.

de
jtia ,

13 KAP.
Qni besiktning' ocb iiandräckiiing så ock om ansvar for övei trädels
av denna lag,
1 ^
beslut, varigenom byggande i vatten
attentäkt eller utförande av annat företag enligt denna lag

I

J

s

•l

I

I•
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äge vattendoiostolen, eller, om medgivandet lämnas vid s
ordning 10 kap. stadgar, Bynemännea, när stäl därtill äro, f
sedan arbetet fullbordats eller den för fullbordandet bestämda
ända, besiHuing å arbetet skall verkställae av sakkmmig persoiL .
beslutet rörande företaget, att vattenmärke eller observationsrör iäinli|$|
•:
64 § skall utsättas, skall samtidigt meddelas föreskrift om besiktn^ir
märket eller röret,
. ^
Har föreskrift — —
skall ske.
'’
Bär i-----------nyss nämnts.
Kostnad för
arbetet utföres.
beroende av annan tillhörig, helt eller delvis
uppförd byggnad i vatten eller av annan tillhörig vattentäkt, att byggnaden
eller vattentäkten icke tillkommit i laga. ordning eller icke är av laga beskaflenhet, age pa ansökan a.v honom yattenrättsdomaren förordna sakkunnigJ.
.
person att ha i la. besiktning å anläggningen.
Kostnad för ^ — — besiktningen verkställes.
.
byggnadems eller vattentäktens bortf d r
ersättning för skada genom anläggningen,
f l
sokandeiis begäran prövat, huruvida den förskjutna besiktmngskostnaden skall av ägaren gottgöras sökanden.
\ acl 1 cieima § sagts oPi besiktning ä byggnad i vatten och å vnffpnfaPf
dfpr
Tattenmärke eller observafionstöi
eller särskilt aobragt fispunkt, vartill domstols eller annan myndighets beslnt

¬

4 §
Har byggnad i vatten_ eller vattentäkt tillkommit efter nrävnioir i ksa
TenZ^Sg^mon tilfh'‘“
vattenrättsdomaren påMla be^ikto*^
fnsstZmeke m«l de därf^
t^T' “n
i^tförts i,över‘^om mä havT <;kpff inVö - ^ i,
eller att de a.vi,'ikelser därifrån,
Su.
att kränkm. allmän eller enskild
nämnts begära besiktninv ffir
vattentäkt må ock eljest på sätt nu
skaffenhet eller om lagligheten av
anläggningens be-i
Äar jamliU----------- utförda arbetet.
Om kostnad ^
^ finnes stadgat.
Onf

^

protokoll."’

rättsdomarén fimST 12 kap^^if
Protokoll över-----------de; ne bnsfh’nnV

1.
ingiva protokollet till vatten-"^
sökanden.

o

Bygger någon i vatten eller
provning i laga ordning, varigenom rnSl^ nagon vattentäkt utan föregången
nas förhållandena uppenbarligen vara
arbetet erhållits, oeh finstadp_nde i denna lag föregå, ägo
^V4 P^^^^ning skolat enbgt
intill dess sadan prövning ä<^t rmn c-'’ *
förbjuda arbetets fortsättande,
handräckning til] rättelse i vad olaglig
därtill äro, förordna om

>
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-----------rätt kräiikes.
Där byggande-----------toåi^es.

*4 tS’

uS:

'^e av

^elvij

?naden
)esiaf.
tcniinig
5 borilingea,
a a beentalt
onsiöt
beslal
ide ST
, las ¬
dflini
överifrån,
iskild
ff iia
3 be: säT'

ätten-

ingen
1 fin-

I

iSfimtats, i Strid mot dar^d givna föreskiiftei.
I fråga ------------avsedda laU.

oogivanae

11 §.
: ^ Den, som mot bestämmelsema i 2 kap. 20 § första eUer andra stycket bygger
i vatten iitnn därtiJl av vattendomstolen lämnat medgivande
eller mot nämnda bestämmelser eller stadgandet i 3 kap, 11 § verkställer vat
tenreglering utan att medgivande därtill inhämtats i därför stadgad ordning
eller mot föreskriften i 2 kap. 20 § tredje stycket underlåter att söka vatten
domstolens godkännande av verkställd ändring å byggnad i vatten
^ eller mot stadgandet i 2 kap. 34 § första stycket utan vattendomstolens med^ givande utriver byggnad i vatten
eller mot vad i 2 kap. 37 § finnes stadgat vidtager åtgärd för vattendrags
återställande -utan medgivande av vattendomstolen
eller mot bestämmelserna i 2 kap. 47 § första eller andra stycket anlägger
eller nyttjar vattentäkt iitaii medgivande av vattendomstolen eller, där sådant
enligt 11 kap. 46 § är tillfyllest, av vattenrättsdomaren
eller mot bestämmelserna i 5 kap. 7 § utför anläggning eller åtgärd för all
män farled utp medgivande av vattendomstolen eller, där sådant enligt 11
kap. 46 § är tillfyllest, av vmttenrättsdomaren eller mot stadgandena i 2 kap.
34 ^ första stycket och 5 kap. 5 § utan vattendomstolens medgivande utriver
djdik anläggning
^filler mot stadgandet i 6 kap. 20 § första stycket utför anläggning eller åt
gärd för allmän flottlecl utan medgivande av vattendomstolen eller, där så
dant enligt 11 kap, 46 § är tillfyllest, av vattenrättsdomaren
. eller mot föreskrifterna i 7 kap. 45 och 49 §§ utför vattenavledning eller
mvallning utan att därtill inhämtats medgivande i den ordning, som i 45 §
omförmäles,
skall, där han insett eller skäligen bort inse, att jämlikt åberopade lagrum
godkännande, som nu nämnts, varit erforderligt, straffas
dagsböter eller fängelse i högst sex månader.
12 §
erliållet medgivande till byggande i vatten eller till anhlg'[^^sntäkt eller till "verkställande av vatten regie ring, vattenavledaflvallning från beslutet rörande arbetets verkställande gör avvi^r? ^®p^^^^fenhet att kränka allmän eller enskild rätt, straffes med dags^ ier fängelse i högst sex månader.
1^ ^
i dpnf*7
éle rörande hushållning med eller framsläppande av vatten
föreskrifter eller av domstol eller annan myndighet i aga
sex
bestämmelser, straffes med dagsböter eller fängelse i bogh
La
skrift^

vare, där någon åsidosätter av vattendomstolen meddelad forebum vattentäkt må nyttjas.
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yggande i vatten eller anläggande av vattentäkt eller \
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eller rörande iitisliållning med eUer tiilgodogöi^de av vatten Ma
fes med dagsböter eller fängelse i Högst sex månadCT, _____ —

^

Har efter — ------- den foisamlige.

14 KA?.
Slutbestämmelser.
4
JFöretag eller åtgörd enligt denna lag anses angå viss fastigliet:
när påstående göies om förpliktande för fastighetens ägare att deltaga i
när fastigheten eller dess vatten tages i anspråk for företaget eller för anA
läggning i samband med detta;
när förelaget kan menligt inverka på mark eller vattenområde, soin tiHkor
fastigheten, eller tillgången å grundvatten inom fastigheten eller någon a fas
tigheten belägen, h5''ggnad eller annan fast anläggning eller pa fastighetens an^^.ndningssätk
Ö §.
^
Yill någon för uppgörande av plan eller eljest såsom förberedelse till före
tag enligt denna lag verkställa mätningar, a\’vägningar eller andra undersökningsarbeten å fastigbet, som äges eller itinehaves av annan, äge Konungens
befallningshavande, när skäl därtill äro, föreskriva, att erforderligt tillträde
till fastigheten under viss tid skall lämnas. Konungens befallningshavande
må ock, där för utförande av undersökningsarbete erfordras, att ett eller fleiB.
vattenmärken eller observationsxör utsättas, stadga förbud, vid vite, att rubbs,
eller skada sådant märke eller rör.
Vid undersökningsarbetets----- - •— ersättningens gäldande.
Konungen äger utfärda närmare föreskrifter angående utförande av under'
sökningsarbeten, som i denna § avses, ocb vad därmed äger samband.
C
^
Ej må,den, vars rätt är beroende av hushållning med vattnet vid annan till*t^
hörig byggnad, förvägras tillträde till ställe, där vattenmärke (vattenståndsmätare, pegel) är utsatt, eller att taga del av anteckningar, som det ålagts
byggnadens ägare att hålla över gjorda iakttagelser rörande vattenstånd eller
vattnets avrinning. Ej heller må den, vars rätt är beroende av vattentakts nytt
jande, föndigras tillträde till ställe, där observationsrör är utsatt eller vatten-.,
mätare finnes anbragt, eller att därstädes utföra erforderliga undersökningei^
eller att taga del av anteckningar, som det ålagts vattentäktens ägare att hålla
över g,)orda iakttagelser rörande gnmdvattenståndet oiler tillgodogjorda vat
tenmängder.
1^
stycket är stadgat om den, vars rätt är beroende av vattenhus
hållning eller vattentäkts nj^ttjande, gälle ock beträffande allmän åklagsTe.
samt tjänsteman vid statens meteorologisk-hydrografiska anstalt.
Tarvas för-------— skälig ersättning.

¬

9
Bär enligt-----------med posten.
Denna lag träder i kraft den 1 januari ]94Ci.
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I fråga om vattenmkt, som tagits i bruk före nämnda dag ock ei är
I

:

ÄÄ

silkligon samma omfattning som iomt<
2. Fråga om intrång ^g^om vattentäkten varde, i den man grundvatten ej
tillgodogöres i1 större
storre omfattning
omiattning än
an under 1i sägs,
Ra.frc ’prövad enligt ___
äldre lag
3. Talan
utan
samb^d
med
ansö^ingsmål
om
intrång,
varom
uiider
laian uwm
inträng,
under *2“1ägs,
2 sägs
^skall aniäiigig^r^ vid vatodomstol i den för stämningsmål i 11 kap. stad^^^gade ordmng. Vattendomstolen age i malet förelägga part vid vite att med
verka till utredning om gmndvattenförballandena.
4. Vid ansökan om ändring av vattentäkten eller om rätt att vid densamtillgodogöra grundvatten Xi större uxiiid-Luiiiig
omfattning un
än under
sägs siralJ
skall vad i
%ai ■
luaa iiiiguuue'^-^“'
un aer i1 'sags
Vn-n. 30
SO §^ andra stycket är stadgat om skyldighet
skvldicrlipf att
atf påkalla
-nSVoiit. prövning
-----rö11 kap.
((grande
lagligbeten
av
vattentäkten
ej
äga
tillämpning.
för SI. ;
^ Där
författning lUlCfi-UlUilltii'
förekommer llclUVlSHlIig
hänvisning till
lagrum, som
JJill ii lag
lO^y, eller särskild -LVJ.4.ccuuiia.LL^
Ull lagD
orcaHc
rrpnnm
bestämmelse
i
nva
la.gp.n.
slrn.ll
i
cr+HlInf
+;
ersatts genom bestämmelse i nya lagen, skall denna i stället tillämpas.
- tillliSr
1 å fasDet alla sop vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta.. Till j-ttermera
:ensaii. ’
visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill
bekräfta låtit.
Stockholms slott den 5 maj 1939.
11 ftl:^
dersDilunge
(L. S’.)
illtrJf
(Jufititie dep artemenfet.)
K. Gr. Westman.
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