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Utkom fråa trycket
dec 15 juli 1020.

A

lör 459-4Ö2,

fnubrik ocä ijitora knaN:r 459.
göna trin predikstolaa.;,
Lag
om ändring i vissa delar av vattenlagen;
givm SiochJwhns sloU den 11 juni 1920.
Vi GTJSTAiF, med G-uda näde, Sveriges, Götes oeii Yeades Konung,
göra vetexligt: att Vi, med riksdagen, funnit gott iorordna, att vattenlagen d^
lirf juni 1918 {n:r 523) akall, i nedanstående delar, erkäUa följande ändrade lydelse;

1 K14P.

Om rätt till vatten.

¬

4 §.
Huruledes under vissa förutsättningar den, som äger råda över vatten, kan förpliktas
att till följd av företag, som avses i 2, o, 5, 6 eller 7 kap., underkasta sig förlust i
konom tillkommande vattenmängd eller vattenkraft, därom stadgas i nämnda kap.;
ock gälle i fråga om rätt till ersättning för sålunda tillskyndad forlnst vad i 5 kap.
4 § ock 6 kap. 5 § samt i 9 kap. finnes föreskrivet, dock med de inskränkningar, som
föranledas av stadgandena i 6 ock följande §§ av detta kap. samt i 2 kap. 7^ock 8 §§.
Beträffande sk)
förlust, som ovan
dock med kär n(
kunnat eljest ifrågakomma.
2 KAP.

Om byggande i vatten.
38 §.

.

Bär arbete som i detta kap. sägs, avser kuvudsaHigen utförande a\ 7^
reglering eller inrättande, utvidgande eller förbättrande av allmän farle e ^
allmän flottled, torrläggning av mark eller avledande av kloakvatten, s '
.
^andena i 2 ock följande §§ av detta kap. äga tillämpning endast, savitt sådant
knnes för varje fall i 3, 5, 6, 7 eller 8 kap. föreskrivet.
Ar fråga om företräde mellan olika företag, som röra samma vattenområde eller
av annan grund ej kunna jämte varandra utföras, skall företräde öJ
tag, som ur allmän ock enskild synpunkt kan antagas bLva till stms g g
skall vid sådan frågas avgörande mellmi stridiga intressen såvitt möj gt
J
att ettvart kan tillgodoses utan väsentligt förfång för annat.
—200074. SvendJ:för/attningssamlmg 1920. N:r 459—462.

1920.

1062

N:r 459. —

3 KAP.

akti
mar

Om vattenreglering'.

öve

Om vattenreglering med tvångsdelaktighet.

¬

att
rätt

1 §.
Till någon till gemensamt gagn för sig ocii annan reglera Tattnets avrinnincr
sjö eller annan Tattensamling eller i vattendrag för åstadkommande av bättre Inur
bällnin^ med vattnet eller eljest för beredande av ökad möjlighet att utnyttja vatte^
kraft eller såväl för ändamål, som nu sagts, som ock för torrläggning av mark ocli
påfordrar ban att övriga, för vilka företaget i något av nu angivna^^bänseenden är
till gagn, skola efter ty nedan sägs taga del i kostnaden för detsamma, äge kan
vitsord till företaget, såframt mer än bälften av den beräknade båtnaden därav be
löper å egendom, som tillhör honom eller honom och andra, vilka förenat sig med
honom om företaget.
^
Yad i denna lag stadgas om vattenreglering skall jämväl tillämpas i fråga om
vattenavledning, som i 7 kap, sägs, såframt dylikt företag sker såväl för torrlägg
ning av mark som för annat här ovan angivet ändamål.
Ar fråga om företag för reglering av vattnets avrinning med deltagande däxi alle
nast av ägare av mark, som genom företaget vinner torrläggning, gäUe beträffande
sådant företag vad angående vattenavledning i 7 kap. stadgas.
2 §.
I fråga om rätt att verkställa vattenreglering, som i 1 § sägs, sä, att genom uppdamning, sänkning
av vattenståndet eller annan inverkan pä vattenförhållandena
te
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ning mot skadan å åker och äng och, i den mån samma n\ffta Överstiger sist
nämnda skada, mot annan skada, som vid jämförelse enligt 7 kap. 38 § icke skall
pemknas^tva gånger. Yid bedömande av företagets tillåtlighet skall skada eller
inträng a egendom, tillhörig annan deltagare än sökanden till företaget eller den,
som lorenat sig med sökanden, likställas med skada eller inträng ä annans egendom,
i. den man ej genom hänvisning till visst lagbud eller eljest särskilda bestämmeliip-a
^ övrigt beträffande företag, som i 1 § avses, i
g delar lända till efterrättelse vad i 2 eller 7 kap. är för motsvarande fall stadgat.
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vilka vattenreglering, som i 1 § sägs, medför båtnad, så ock
företaget vinner stadig^mrande torrläggning, ntgöre i
samfäUighet med skyldi|bet för ägarnaf mel de
å den båtnad
del i kostnaden för företaget, envar i mån av vär
cu uarnau, som beredes hans egendom
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tillföres båtnad genom TOttMreSer\n^^“'^' tillämpning med anseende å

ÄoÄVufde. STe^'ii
il ocli varder till efterrättelse fastställd
‘‘i fråga om skyldighet för den, som förvärvar

företaget, vare sådan
=»“ ^ 11
1- § sägs, finnea lämp•, .

tega del i kostnaden för företaget, skall stadganfet i ^Tap^toTErtm efe^:
4 S§.
^
Omfattar
företag,
som
i
1
§
avses,
reglering
av två
eller fiem
ciao,.
i limt
-u
sträckor i vattenfrag, för vilkas reglerande tarvas
särskilda
damdwij
eljest särskilda anläggningar,
skit beräknas och å dem ^
grunder. Förty vare ej
____ _______
iSr sådan del av regleringen, varav han ej har nytta.
5 §.
Ej vare delägare i regleringssamfällighet skyldig att vidkännas större bidrag till
kostnaden för nttörande av vattenreglering än sona svarar mot värdet å den båtnad,
som därigenom beredes hans egendom, utan så är att han sökt företaget. Likställd
med sökanden vare den, som förenat sig med honom om företaget eller för vinnande av
ökad båtnad fört talan, som föranlett större anläggning än sökanden äskat.
6 §.
Ägare av strömfall inom regleringssamfällighet vare, såframt han ej själv sökt
vaUenregleringen eller efter ty i 5 § sägs är likställd med sökanden, icke skyldig
att deltaga i kostnaden för företaget, förrän han begagnar den genom regleringen
¬

som belöper å strömfall, för vars ägare betalningsskyldighet ännu ej inträtt.
Varder efter regleringen anläggning för tillgodogörande av strömiall inom regleringssamfälligheten ändrad, eller införes vid anläggningens drift förändrad ordning,
eller varder förut obegagnat strömfall inom samfälligbeten bebyggt, skall, såframt ej
öunat förhållande är"" Sppenbart eller kan visas, ägaren av strömfallet anses hava

skyldighet för fastfgFetens ägare att deltaga i kostnaderna för företaget bestämmel
7 kap. 29 § äga motsvarande tillämpning.
^
j„Uoo.«rA i företaget,
U ej pliktig att taga del T sådana utgifter
ol?^toförinnan gjorts. Har ?ör regleringen verkställt arbete måst tdl
js^dras skall
eller^ annan likarföd oästänlighet i avsevärd mån omgöras eller ändras, skaii
osföaden därför räknas såsom anläggningskostnad.
^
i kostnaden
yid den tid, då delägare efter ty ovan sägs _äx P]^Dtig att
^
4^^^^enreglering, byggnad eller annan anläggning, som för
^^öomstolen på
skick, att dess värde kan anses väsenfligt minskat, äge vattenQom
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därom framställt yrkande föreskriva, att den kostnad, vari tan har att taga del
skall beräknas till mindre belopp än det, vartill anläggningskostnaden uppgått
^ A belopp, som delägare, vilken etter regleringens utförande inträder såsom del
tagare i' företaget, har att gälda, skall ej beräknas ränta för tiden före betalnings'
skyldigbeteus inträde.
Vad i 7 kap. 2Ö § är sradgat om rätt tor delägare i dikningssamfäUighet att er
lägga å honom belöpande bidrag med fördelning pä visst antal är skall iända till efterrStelse jämväl i fråga om ägare av mark, som tillföres båtnad genom vattenreglering.
Vattenreg^ering skall, med beaktande av stadgandet i 2 kap. 2 §, så utföras att,
i deu män det är förenligt med företagets ändamål enligt 1 § samt kostnaderna ej
skulle oskäligt ökas, största båtnad vinnes fur de olika intressen, varom är fråga;
oeh bör mellan dessa sä jämkas, att företaget må ur allmän och enskild synpunkt
-bKva till största gagn.
8 §.
Har kommun, som av vattenreglering enligt 1 § tillskyndas stadigvarande nytta i

hållande till den av vattendomstolen beräknade kostnaden för regleringens utföran
de; dock må båtnaden för kommunen i ovannämnda hänseende ej tagas i beräkning
vid avgörande, om företaget må komma till stånd.
Yad nu sagts om kommun gälle även om kronan- och landsting.
¬

Visas, efter det vattenieglering, som i 1 § sägs, blivit utförd,^ att densamma länder
till stadigvarande nytta för allmän hamn eller annan allmän farled eller för kloak
ledning, må ägaren av farleden eller kloakledningen, där den vunna nyttan kan upp
skattas till visst penningbelopp, på talan av deltagarna förpliktas att antingen pa en
gång eller med fördelning på visst antal är erlägga högst sä stor del av^ nämn
belopp, som svarar mot förhållandet mellan å ena sidan företagets anläggningsaos •
nad och„å den andra den beräknade båtnaden därav i sådant hänseende, som i o
avses. A oguldet kapitalbelopp skall gäldas ränta efter den räntefot, som oQ ^
skälig. För bidrag, som nu nämnts, förvärvas ej delaktighet i företaget, oc
förty bidragsgivaren ej skyldig att taga del i framtida kostnad för detta. ^
aj,
A^ad sålunda stadgats skall äga motsvarande tillämpning med avseende a
äottled, där genom vattenregleringen vinnes stadigvarande minskning i
för flottningen eller for flottledens underhåll; dock att fiottledens bidmg
flottande betalas i den ordning, som finnes stadgad beträffande allmän no
iäggningskostnad.
sm
Anslag, som i 8 § sägs, räknas i avseende, varom nu är fråga, den tiU go
givit anslaget,

• ■

annan anläggning, som gjorts för
vara.därav beroende, av deltagarna i företaget |oehb o

1- 2 kap. 30 § är föreskrivet i fråg a om

«rande av jord eUer
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vid rensning npptages, skall fenda till efterrättelse jämväl beträffande rensning för
vattenreglering.
, 11 §•
Vill någon verkställa vattenreglering, som i 1 § sägs, göre ansökan därom bos
T attend omstolen ocb varde målet därefter prövat i den ordning, som i 11 kap. stad
gas för ansökningsmål;^ dock att, där det med bänsyn till omfattningen av erforder
lig ntredning eller eljest tinnes lämpligt, vattenrättsdomaren eller vattendomstolen
äger förordna, att målet skall behandlas vid syneförrättning, som i 10 kap. 32 §
sägs. Meddelas sådant förordnande av vattendomstolen, må domstolen tillika lämna
före.skrift om de biivndsakliga grunder, som av synemännen skola iakttagas.
Då mål efter ty nu sagts hänvisas till syneförrättning, skall till ledning vid för
ordnande av förrättningsman enligt vad i 10 kap. 32 § stad^s angivas, vilket av
de i 1 § omförmälda ändamål bör anses såsom företagets huvudsakliga.
(TI

i«_____ _
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ersättning .. ...........w
— ------------------------ ordningar eller föreskrifter rörande företagets utförande.

^^?fråga^?m^ko^un|ens

förhållanden rörande vat

tenreglering stadgas i 4 kap.

lo §*
Stadgar rörande vattenregleringsföretag skola angiva:
■u^i.^.s-ffor.rqp -friTAfRo-pta
företagets
benämning
ocb
ändamål
under
hänvisning
til
e
o
¬
utförande och delaktigheten däri meddelade beslut;
den ort, där styrelsen .skall hava sitt säte:
•
huru styrelsen skall sammansättas och grunderna for dess beslutforhet,
huru revision av stvrelsens förvaltning skall ske,

.ed del—

-i.

bringaa

. det sätt, varpå kaUelse till sammanträde skall ske
till deltagarnas kännedom, ävensom den tid före samm
åtgärder senast skola vara vidtagna; _
så ock vad i övrigt kan finnas nödigt.
område som lämnat med.Styrelsen skall htva sitt säte inom den vattendomstols omraae. .om
gi^nde till företaget.
^
stridande mot denna eller
Ej må i stadg^na intagas bestämmelse, som imnes
fi-nnan lags föreskrifter.
,
■, f„o4-ctäUas av Konungens beStadgarna skola för att bliva gällande
^-nor i fall, som omförmäles i
tallningshavande i den ort, där styrelsen har sitt
’ ,-li tillses, att stadgarna inne4 kap. 16 §, av Konuagea, Vidratt,
kålla betryggande föreskrifter för tillgodoseende a .
Jjomma att inträda.
6 r lägs skyldighet att deltaga i ^reteget
Beslutad ändring av stadgarna äge ej giltighet,
nämnda ordning fastställd.
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¬

26 §.
Yill ägare av strömfall utan att påfordra förpliktande för annan att deltae •
kostnaden reglera vattnets avrinning ur sjö eller annan vattensamling eller i
drag för åstadkommande av bättre kushåUning med vattnet eller eljest för bere
dande av ökad möjligket att ntnyttja vattenkraften i konom tillkörigt fall, skola
bestämmelserna i 2 kap. om kyggande i vatten äga tillämpning beträffande före
taget.
Vilja tvä eller flera strömfallsägare eller ock såväl ägare av strömfall som Uo-are
av mark tiU gemensam båtnad reglera vattnets avrinning, ock är ej Mga om stidigket for annan att däri taga del, gälle i fråga om dylikt företag vad i 27 § här
nedan är för motsvarande fall stadgat.
Skall åtgärd till reglerande av vattnets avrinning ske uteslutande eller kuvndsakligen till förmån för allmän farled eller allmän flottled eller uteslutande för torr
läggning av mark, vare lag som för varje fall i 5, 6 eller 7 kap. sägs.
27 ^.
Väckes fråga om vattenreglering, som avses i 26 § första eller andra stycket, äge
den, vars rätt beröres av företaget i något av de i 3 § angivna hänseenden, föreaa
sig med sökanden om företaget; ock skall, ändå att i anledning därav skyldigbet
för annan att taga del i företaget icke ifrägakomnaer, å dylik vattenreglering tdlämpas
vad i 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 ock 11 §§ samt, om deltagarna äro flera än två, vad i
12—25 §§ är för motsvarande fall stadgat.
_
;
Yad nn sagts skall jämväl gälla om vattenavleduing för marks torrläggning, där
någon vill för vinnande av båtnad för strömfall förena sig med sökanden om dy
likt företag.
§
Har medgivande enligt denna lag lämnats till företag, som avses i 26 §
eller andra stycket, ock skola ej enligt vad ovan stadgats bestämmelserna i
§§ äga tillämpning, äger Konungen att, om ock när det för tillgodoseende av allm

Konunge
5 KAP.

Om allmän farled.
I vattenområde, där den 1 januari 1921 finnes allmän farled,
det förordningen om allmän farled den 30 december 1880 trädde i år
mlta farled jämväl framgent bibekåUas.
.. .
Där vid tiden, då nämnda förordning trädde i kraft, var allmän
densaima bibekåUas, såframt under det förordningen gällde
sjöfart med fartyg eller båtar eUer framförande av flot S

'
skall ook
’ yjssa år i
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allmän farled.
Om allmän farleds inrättande genom upptagande av ny vattenled vare i tillämp
liga delar lag samma.
3 §.
Har ansökan g'jorts om inrättande av allmän farled, skall vattendomstolen, efter
det frågan behörigen utretts i den ordning, som i 11 kap. stadgas, med överläm
nande av eget yttrande till Konungens prövning hemställa, huruvida farleden bör
komma till stån^ och, i sådant fall, huruvida särskilda villkor böra föreskrivas för
dess inrättande och begagnande.
Sedan Konungen meddelat beslut i anledning av hemställan, som ovan sagts, skall
målet överlämnas till vattendomstolen för den vidare prövning, som må föranledas
av bestämmelserna i 4 § eller eljest av vad i denna lag är stadgat.
4 §.
Erfordras för inrättande av allmän farled, att vatten, varöver annan råder, bortledes ur sjö eller vattendrag eller att annan tillhörig egendom eljest tages i an
språk, skail vad för ändamålet tarvas av ägaren avstås eller upplåtas. ^ Einnes för
allmän farleds inrättande någon anläggning eller åtgärd i övrigt nödig, som kan
inverka på annans rätt, vare denne.pliktig att tåla skada eller intrång, som däri
genom vållas.
^
, ,
1 . . =
För fast egendom, som avstås eller upplätes, så ock för skada och inträng, som
eljest vållas genom anläggning eller åtgärd för farleden, skall ersättning gä,ldas
enligt bestämmelserna i 9 kap. Till skada eller intrång, varför ersättoing skall givas,
räknas ej, att vatten, för vars tillgodogörande särskild anordning ej vidtagits vid tiden
för farledens inrättande, nyttjas för farledens räkning utan att bortledande därav sker.
Vad i 2 kap. 2 ocb 8 §§, 11 § andra stycket, 12, 13, 18, 19, 27—30 §§ samt
32-34 §§ finnes stadgat om byggande i vatten skall äga motsvarande tiUämpning
med avseende å anläggning eller åtgärd för inrättande av allmän iarleu.
Har efter ansökan i den ordning, som ‘i 11 hap. sägs
av allmän farled, skola i fråga om verkan av dylikt beslut be
22 ocb 24 §§ i tillämpliga delar lända till efterrättelse; dock att den i
lade hänvisning till 23 § icke skall gäUa beträffande allmän farled.

3

i

medde
^ me

Vill någon utföra anläggning eller åtgärd för
bättrande ocb äro sannolma skäl, att allmän eller enskild r ^ ^
gP[gj.
eller önskar någon, att för sjöfartens underlättande eUer
me^^
skande av skadI nya eller ändrade föreskrifter nieddelas rörande
vattnet eller annat, skall vad' ovan är stadgat om
Iv JtöL
svarande tillämpning; dock vare, där fråga ej är om arbete av storre omlattnm^,
hemställan, som i 3 § sägs, ieke erforderlig.
Ttfnn före^ånffen nrövning,
Har anläggning eller åtgärd för allmän farled
provning,
må i den ordning, som nu sagts godkännande
gj.fordras vattendomstolens
Beträffande a^äggnmg ellm
^
tiden sådan prövning påkallas,
prövning, må ändoSk tiU beredande av trygghet för framtiden saaan pruvimig^p
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SääS a?»-.?ää ä;

Eai
farled
arbetets

§.
Eensning. Fom ined hänsyn till sjöfartens behöriga bedrivande är
bibehaUande av vattnets djup eller läge i allmän farled, mä verkstäUas
tra.n.crp-n -nrovninp": dock skall markens äca.re fnrnf ön-rrvm

¬

___

^

-trb, ,

_
_
^
tillämpning.
Vad i 2 kap. _o6 § sfedgp om uppläggande av jord eller annat, som vid rensninp
upptages, skali jämväl lända till efterrättelse beträfrande rensning, som sker för all
män farleds räkning.
10 §.
Eppstår vid allmän farleds begagnande skada för annan genom vägsvall eller
dylikt, må den ordning, som i 11 kap. stadgas, särskild talan föras om vidtagande
av de åtgärder till förebyggande därav, som må finnas erforderliga. För skada ocii
inträng skall gäldas ersättning efter ty i 9 kap. säo-s.
.
11 §.
j..
följd av iörändrade naturförhållanden allmän farled ej vidare användas
för samfördseln eller finnes den vara obehövlig för sådant ändamål eller uppstår eljest
iräga om avlysning av allmän farled, ankomme ärendet pä Konungens prövning.
12

j

13
Beträffande innättande. utvidgande eller förbättrande av allmän hamn gälle rad
övan stadgats i fråga om allmän farled; och ?kall till aUmän farled räknas jämväJ
der utrymme i vatt-en. som jämlikt denna lag upplåtes eller dessförinnan finnes i
iaga ordning upplåtet till allmän hamn

7 K.4P.
Om torrläggnine av mark genom dikning, vatten avledning eUer invallniög*
I

Om ditning.
Om upptagande av dilie.
höT
vas
För
i 9 kap^^

till'
1 §.
mark upptaga dike, och möter
j ’ net tar
denne ej hindra vattnets avlopp; vare ock. där för än
pliktig att tåla intrånget därav.
;
efter
intrång, gom vållas av dikfiingen, skall ersätti^ing gäldas

•
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2 §.
Ej mä nagoc förväOTas att för torrläggning av sin mark leda vatten till annans
dike. Ål för ändamålet nödigt, att diket fördjupas, utvidgas eller annorledes för
ändras. eller uppkommer ökad kostnad för dikets underhåll, gälle därom bestämmel
serna i 3?> och o4 ^§.

I

0
o
K.

Yållas
sådan
giva den
hjälpande. Om deltagande i dikningen av markens ägare eller annan, för vilken
dikningen är till båtnad, stadgas i 20 §.
Finnes kostnaden för olägenhetens avhjälpande genom dikning vara avsevärt större
än det belopp, vartill olägenheten kan .ska-ttas. vare den dikande berättigad att i stäl
let ersätta skadan enligt reglerna, i 9 kap.
4 §.
Dike skall till läge och sträckning göras så. att ändamålet med dikningen må

lägligast

Kan ntan väsentligt ökad kostnad och svårighet för vattnets avlopp dike läg^gas 1
råskillnad, varde det lagt där. om endera grannen äskar det. I råskillnad tages balva
diket av vardera grannens mark.

i

¬

Jord. som uppkastas ifsr dike, må. läggas vid sidan av diket eller iöras till lämpligt
ställe i närheten; dock må jorden ej läggas sä, att vattnets avrinnande hindras eller
fara uppstår för ras. Vill markens ägare göra sig dikesjorden till godo, äge rätt
därtill; vill han det ej, vare den dikande berättigad att bortföra jorden. Lider mar
kens ägare men av upplaget, ujute ersättning, som i 9 kap. sägs.
Vill den. å vars mark dikning skall av annan verkställas, hellre sj^v utföra arbe
tet. äge han rätt därtill, såframt det prövas knuna ske utan olagenhet _ior diknmgsföretaget. och njute ersättning efter ty skäligt prövas; vare dock ^nd påfuijd av
skadeståudsskvMighet och förlust av rätten att verkställa vad som kan vara ogjort
pliktig att fullgöra arbetet inom tid och på sätt, som genom åsämjan e e e
j i laga ordning bestämmes.
^
Tarvas för torrläggning av mark. att genom vä-g
befintligt sådant utvidgas eller fördjupas, skali
i
ej denne hellre vill överlämna Set åt den dikande. Arbetet skall, såvitt e] i
§ annorledes stadgas, bekostas av den dikande.
UnfiAf »vcp väoVad nu sagts om ä^are av väg skall i Mga om aHmänvag pa landet avse vagstyrelsen samt heträftande allmän väg i
staden.

•u

1

*
-•

f.

■

Har väg. som är aUmän, till dea deL Tarom fräga ^dllaS teteadk'l™
1 januari 1880, vare de väghållnin^sskyldiga plrktiga att
to
ajbete, som i 7 § avses, i den mån Set tarvas fortorrlä^an g
j,t+'hHn+'firn
dlup av åker eller äng, som jämväl vid tiden för
eUer
till sådant ägoslag; dock äge vad nn sagts icke tillämpning fråg o
259—200074. Svenal-för/nttninpsscuiding 1920, y.-r 4^9—402.
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Har ’ enskild väg till den del, varom fraga är, påbörjats efter den 1 ianuari iq9i
och är den icke huvudsakligen avsedd for hemkörsior eller för underlättande av äsots
brukande, skall vad ovan är stadgat beträffande allmän väg äga motsvarande Iff
lämpning.
^ ^

¬

Tarvas för torrläggning av mark, att genom järnvägs banvall vattenavlopp anord
nas eller ock befintligt sådant utvidgas eller fördjnpas, vare järnvägens ägare pliktig
att ombesörja arbetet.
Om och i vad mån järnvägens ägare är berättigad till ersättning för sådant arbete
stadgas i 10 och 11 §^.
10 §.
Har järnväg till den del, varom fråga är, påbörjats före den 1 januari 1921, vare
järnvägens ägare berättigad till ersättning för arbete, som i 9 § sägs, i den mån ej
' iggning till högst 1,2 meters djup av åker eller äng, som järn
arbetet tarvas för torrlä
väl vid tiden för järnvägens tillkomst varit att hänföra till sådant ägoslag.
11 §.
Har bro eller annan byggnad i vatten för järnväg verkställts i överensstämmelse
med vattendomstolens besked eller har, där sådant besked ej inhämtats, järnvägen
till den. del, varom fråga är, anlagts, enligt vad därom är särskilt stadgat, i Överens
stämmelse med de föreskrifter, som meddelats vid särskild syneförrättning, eller
med i vederbörlig
erinran, som gj(
för arbete, som
vid syneförrättnin^ ,, ________ , ___________ ________ _
vägens ägare i den mån arbetet tarvas för vinnande genom markens torrläggning
intjll ett djup av 1,3 meter av sådan jordförbättring, som i 22 § avses.
Andå att järnvägsanläggning utförts enligt vid syneförrättning
eller vederbörligen kungjord plan, vare järnvägens ägare icke fri frän
i fråga om bro eller annan byggnad i vatten på sin bekostnad vidtaga de änarino
som på grund av bestämmelserna i 2 kap, må varda ålagda honom
Har på grund av bestämmelserna bär ovan vattenavlopp genom väg eller
anordnats eller ändrats, skall arbete, som erfordras för vägens eller
ningställande efter det avlopp vunnits, verkställas och bekostas efter e
grunder, som gälla för avloppets UpptagandeSkall allmän väg pä landet eller därtill börande bro eller trumma
försorg byggas eller ändras och påfordrar ägare av mark,
vägen
pabörjas, att för markens framtida torrläggning vattenavlopp anordnas g
„gväg'
i enlighet
med
ed avXicujuiagu,
honom framlagd,
av sakkunnig
person
.o----- iiwiiv/Lii
av baji.il.uiiiiig
pcjiauji
------.r.lao-criliDge®®
styrelsen att sålunda utföra arbetet, där det kan ske utan men för an gg
brukbarbet och framtida bestånd; och njute ersättning därför med de
jommer
och underhållet därav må fördyras. kTuderlates de
givna
torrläggningsföretaget sedermera till utförande, må, ändå att enligl^J^
bestämmelser arbetet skall bekostas av den dikande, större kostnad än nu s «
åläggas honom.
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Yad. ovan stadgats skall äga motsvarande tillämpning å järnväg med därtill hö
rande broar och trummor.
14 §.
G-enom vad i 7—13 §§ stadgas göres ej inskränkning i den rätt, som kan grun
das å dom, avtal eller annan särskild rättsgrund; dock vare ägare av mark, där för
markens torrläggning tarvas vattenavlopp genom väg eller järnväg, berättigad att
utan hinder av vad sålunda eller vid syneförrättning, som i 11 § sägs, kan hava
bestämts äska, att erforderligt avlopp göres på hans bekostnad.
Ej må vid expropriation av mark för väg eller järnväg meddelas bestämmelse,
som inskränker den markägare enligt 7—13 §§ tillkommande rätt.
15 §.
Vad ovan stadgats om järnväg skall även gälla om spårväg, för vilken särskild
banvall finnes anlagd.
16 §.
Tarvms i andra fall än som avses i 3 och 12 §§, att för avhjälpande av olägenhet
till följd av dikning bro, trumma eller annan anläggning göres eller ändras, skall
arbetet bekostas av den dikande. I fråga om verkställande av dylikt arbete gälle
vad i 6, 7 och 9 §§ är för motsvarande f^ stadgat.
17 §.
Finnes, då fråga väckes om marks torrläggning, kostnaden för utförande av arbete,
som den dikande eller annan efter ty ovan sägs är skyldig att verkställa utan ersätt
ning, vara avsevärt större än beloppet av den skada, som uppstår därigenom, att
arbetet icke utföres, vare han fri_ frän skyldighet att bekosta dylikt arbete, där
han hellre vill ersätta skadan. Är fråga om arbete, som enligt 16 § åbgger den
dikande, vare denne jämväl fri från skyldigheten att utföra arbetet.
i

1Ö

¬

I

Där ^ill fölid av arbete, som efter ty ovan stadgats skaU bekostas av den di
kande, uppstår ökning i kostnaderna för underhåll av
trumnia elder a^au
anläggning, åligge honom att ersätta sagda ökning. Varder underhållskostnaden
genom arbetet minskad, äge den dikande, om arbetet ^ombesorjesay ann , i ^
njuta motsvarande minskning i den för arbetet utgående ersättningen o ,
utföres av den dikande, erhålla däremot svarande gottgörelse.
19 §.
Där arbete i aEledniag_ay dikniag på
!r minskning i underJaäUsKosmaa aKun, vyx
i^Afoinino-sskvldiee det
arbetets utbrände på en gång eUer ock, om^
denne att å oo-uldet
gas efter ielas
tal ntbetalaiJ p4 h»gst tio är med skyld^ ^
äskar, fördelas

bkail ersättning, som nu sagts, gäiu^ av
^
Konungens befaUnings§ avses, vare denne, om det äskas, pliktig att lör beloppet huö
o
havande ställa pant eRer borgen.

—
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Om dihningssamfällighet
20 §.
vill någon uppta^gs dike för torrläggning av sin mark ock åstundar ain... ...
sin mark deltaga i dikningen, vare denne, såframt det är förenlio-f
ndamål oek kinder ei möter till fölid av TnarkAnc
Dgens
• ./-------

-----------O

—

möiliga båtnad beredes ka,ns marJr.
Vad ovan stadgats skall jämväl äga tillämpning i fråga om dike som iämliVf qr
gail »pptsgaE till förebyggande av olägenfiet fix Bed?nliggande mark.'dl? väJ

¬

21
All mark, för vilken dikningen medför båtnad ock vars ägare skola däri tava del
ntgore i avseende a företaget en samfälligket.
.
^
'
22 §.
^ Med avseenae a mark. vap nytta av torrläggning består i böjning av dess alstringsmmaga, skall sasom bätnad (lordförbättring) anses den genom företaget åstadkomna
böjningen dan genom_ torrläggning intill ett djup av 1,2 meter eller det större djup,
yanill jordeim ägare äskat torrläggning av densamma, sä oek den ökade möjligheten
all alstnngsiormagans böjande på sätt nu sagts.
(II
nafnor?
___1 • ____ ♦
Med
batnad
av -v^
marks torrläggning
i• andra fall förstås den värdeökning marken
inner genom torrläggning till det djup, varom i varje särskilt fail är fråga, ävenom genom den ökade möjligbeten tiU torrläggning till nämnda djup.
V rl
^ i.
som genom torrläggning beredes mark, hänföras förmån, som
markens frostländigbet minskas eller att de klimatiska förhållandena

‘

23 ^
f^^^^^®5^Difälligbet vare. såvitt ej nedan annorledes stadgas, skyldig
att tp del 1 kostnaden för samfälligbetens torrläggning i män av värdet å den bat
nad hans mark därigenom beredes.
fe»
t,
torrläggning av den till samfälligbeten hörande marken särskilda
renar av piket eller äro med utförs-nrlpf.
äol oxförenade särskut

1

i samiluigheteE. Mil för sådan jämknjnft
ear
samfalligbeten börande marken bänfötas till särskilda “™eta
Ln=vn
avrinner till olika grenar av diket eller tilj.
linie^natiirl^t?^^^ kinder för dikningen eUer genom större binning i dikets
^
a'fgransade dikessträcKor.
_
.. ijolöpa större^^flnäof^^^ nn nämnts, må icke på grand av stadgandet i 23
jjan
den beräknaÖA^^ ^ kostnaden för företaget än som svarar mot förbällan ,
å en^samt den
torrläggning^ allenast av till avdelningen bö^de
Överstiver
kostnaden för samfälligbetens torrläggning, ^
gom
jverstiger den beräknade kostnaden för avdelninglne torrläggning den kostnad,
•i-

—
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efter båtnadstalet skulle belöpa a till avdelningen börande mark, därest till avdelnin
gen hänfördes jämväl den till en eller flera andra avdelningar börande marken, skall
sistnämnda
avdelningens torriäggningskostnad.
doek att
sisxnamxiuö. kostnadsbelopp anses såsom avucmuLigeiis
tornaggningsKostnaa, ao
ej därigenom kostnaden för någon av de andra avdelningarna må böjas utöver denna
avdelnings torrläggningskostnad, beräknad på sätt nn sagts.
^5
Har på yrkande av delägare i dikningssamfälligbet åt dikningen givits större
omfattning än som erfordras för samfälligbetens torrläggning till ett djnp av 1,2
meter, skall, där ej samtliga delägare efter ty i 22 § sägs skola anses bava båtnad
av denna del av dikningen, särskild beräkning ske av kostnaden för sagda del samt
^M i-k

ir\ n

O TT

c? rl YV»

o

TTÖ

C r\'m

04"

Vvi^

4*111

11 ?? >-k-i

rl i-»

l ^ j-l

^

^

1 -

l.

JT ^

1

26 §.
Finnes vid bestämmande av delaktigbeten i företaget efter ty i 23—25 §§ föreskrives
^

c

t

T ..

1

• T

t *TT

T

T

•. 1

*1

7

>

T

i».*

.

i

..

•

1,7

0 rr S
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¬

»

Ej vare delägare i dikningssamfälligbet skyldig att vidkännas större bidrag till
kostnaden för dikningen än som svarar mot värdet å den båtnad, bans mark där
igenom beredes, utan så är att ban sökt företaget. Likställd med sökanden v^e den,
som förenat sig med bonom om företaget eller för vinnande av ökad båtnad lört ta
lan, som föranlett större anläggning än sökanden äskat.
,
28 §.
Delägare, som icke är sökande till företaget eller enligt vad i 27 § sägs likställd
med sökanden, må berättigas att erlägga å bonom belqpande bidrag med fördelning
oå visst antal år efter ty i varje fall prövas skäligt. A oguldet kapitalbelopp skall
Deräknas ränta efter den räntefot, som finnes skälig.
29 §.
Utgöres båtnad, som vinnes genom dikning, av annat an jordförbättring eUer

skall delägare jämväl för sådant fall anses bava begagnat si^ av
^ «i • r-nnfn^d
Delägarl, sob säluada t-räder till företaget, äligge att taga del jamvid i lostnad,
som må belöpa å annan delägare, för vilken enligt vad nn sag
rmderhålT som
iet änau e,' laträtt, mea var? fri Ifåa sådana utg.tter for
b“
aorts före Lns tillträde. Ej heller må för tldea dessformnan beralnas ranta a bi
btgagna"'iif av båtnaden såsom jorf«rb«Hng ellerje^t bnv^^^^^
sakligen aUenast Ö'ör iåsti|hetens eget bebov, ma pa lalan i
siadgar det bidrag, som denne bar att i
av^teWtoden tillstm ea mindre del av bidragets hela belopp och med gäldandet av återstoden t.Us
vidare anstå.

t.
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30 §.
Har deltagare i diknicgsföretag på sätt och för ändamål, som i 13 S o«
skjutit medel, äge han tillgodo njuta ersättning för denna utgift med skälif^u .
diirå, doek högst med det belopp, vartill nyttan av utgiften må skattas^
sättning ävensom deltagare tillkommande gottgörelse för skada eller intrig
vid uttaxering av deltagarens bidrag tillgodoräknas honom.
®
oi §.
Tarvas dike för oskift byamark eller annan samfälld mark, have den deläsai
vitsord, som fordrar dike; och tage envar del i dikningen efter sin lott i samf^p!
heten.
32 §.
Till kostnad för marks torrläggning (torrlä^gningskostnad) räknas i denna lag förutom arbetskostnaden jämväl skadestånd och annan ersättning, som föranledes av
företaget.
Om förrättningskostnaden och dess fördelning stadgas i 10 kap. 79 och 80 §§.
w

¬

^♦

Om förhättring och underhåll av dilce.
33 §.
Askar någon bättre torrläggning av förut avdikad mark, och är för ändamålet nö
digt, att dike utvidgas, fördjupas eller annorledes förändras, eller tarvas sådan åt
gärd till följd därav, att någon leder vatten till annans dike efter ty i 2 § sägs,
gälle i avseende ä sådan förändring vad om upptagande av nytt dike är i denna lag
stadgat.
34 §.
Dike, som enligt denna lag varder upptaget, skaH, där någons rätt kan vara dårav
beroende, underhållas av deltagarna i företagek Heträffande nnderhålisskyldighetens
fördelning gälle enahanda grunder som i 23 —26 §§ samt 20 § äro stadgade för del
tagande i kostnaden för dikets upptagande.
, ^
Leder någon vatten till annans dilie och uppkommer därigenom ökad kostnad för
IT

r»

i; n

_______

T_

II

T

__ ______

''t ^

nAilIll”

därav mä föranledas.
Om avdihiing av vatt enär änM marJc.
35 §
för sm marks torrläggning avdika kärr, mosse eller annan dylfb
dränkt mark, vare lag som eljest om dikning är stadgat.
.
- .pottenHan till följd av dikningen vållas märkbar inverkan å vattenförhållanden
drag, SJÖ -eller annan vattensamling, skall å företaget tillämpas vad i denn 6
gas om vattenavledning.
Om frövning av diJcningsmål.
yy^

för torrläggning av sin mark upptaga dike å
1—19
a^ans dike eller eljest begagna sig av rättighet, som
eller skola två eller flera med skildI andllar taga del i dikningsföretag,
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Ansökan om diknmg skall ingivas till Konungens befallningslia?ande och varde
frågan härom därefter provad vid syneförrättning, varom i 10 kap. staddas
Där någon ärnar verkställa dikning, varför ej fordras föregående prövnintr stånde
honom ändock fritt, om nan så önskar, att till beredande av trygo-het för framtiden
påkalla sådan prövning.
Har dike upptagits utan föregången syneförrättning, må för det framtida under
hållets fördelning i nu nämnd ordning påkallas prövning därav.
Hurn utlåtande, som meddelas vid syneförrättning, skall beträffande särskild fråo-a
underställas vattendomstolens prövning, därom stadgas i 10 kap. 52 §.

1

1
B

Om vattenavlednmg.

7

37 §.

y
f

r

¬

7
5

sa
vatten
avledning tillämpas vad ovan stadgats om dikning.
Vad enligt denna lag skall gälla angående vattenavledning lände jämväl till efter
rättelse i fråga om åtgärd för reglering av vattnets avrinning ur sjö eller annan vatten
samling eller i vattendrag eller införande av nya eller ändrade bestämmelser beträf
fande vattenbushåliningen vid befintlig byggnad i vatten, såframt d^dik åtgärd huvud
sakligen avser torrläggning av mark och bestämmelserna i 3 kap. icke äro därå till
lämpliga.
38 §,
Tarvas för ändamål, som i 37 § sägs, att annan tillhörigt strömfall borttages eller
dess fallhöjd minskas eller att till men för annans egendom, vare sig jord, hus, fiske
eller annat, vattenförhållandena i vattendrag, sjö eller annan vattensamling eljest iöräudras, vare dylik åtgärd ej tiUåten utan så är att nyttan därav efter avdrag av
kostnaden för dess verkställande finnes överstiga skadan ochyntrånget ä annans egen
dom. Tillskyndas ’ägare av strömfall förlust av tillgodogjord vattenkraft eller av
icke tillgodogjord, som uppenbarligen är avsedd lör nefintlig eller under byggnad
varande anläggning, eller av annan förmän, som i fråga om vattenhusbalming eller
vattentillgång tillkomraer honom såsom ägare av byggnad lör utta^^ande av vat
tenkraft, eller vållas skada eUer intrång ä fiskeveik, bevattningsanstalt eller annan
därmed eller med byggnad för uttagande av vattenkraft jämförlig inrättning, skaU
vid ovannämnda jämförelse förlust, s^ada eller intrång, som nu sagts, ber ' as tv
gånger.

Skulle åtgärd, som i 37 § sägs, hava till följd, att
aing, varav många hava uppehälle, måste nedläggs eHer de^
skas eHer att fiskerinäring av större betydenhet lider väsentligt förfång, ma åtgärden,
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Prövas företaget vara av synnerlig l^tydelse för jordbruksnäringen eller för orten

¬

Tarvas för ändamål, som i 37 § sägs, att ä annan tillbörig fastighet lägges damm,
vall eller väg eUer ledning för vattnet eller att å annans grund i eller vid vatteadrag verkställes grä^ming, sprängning eller annan åtgärd till strömbäddens reglerande
eller till förebyggande eHer minskande av skada, vare ägare av fastighet, som sålunda
ta-^es i anspråk, pliktig att tåla sådant intrång mot ersättning, som i 9 kap. skils.
lilj må för ändamål, som nu sagts, tagas i anspråk tomtplats, trädgård eller park,
där det ntan synnerlig olägenhet kan undvikas.
41 §.
A företag, som i 37 s sägs, skall vad i 2 kap. 2 och 8 §§, 11—13 §§, 14 § andra
stycket, 27— ■30 §&, 31 § andra stycket samt 32—34 §§ stadgas beträä’ande byggande i
vatten äga motsvarande tillämpning.
42 §. _
Skall ersättning för vattenkraft, som till följd av företag enligt detta kap. ^ ior
garen förlorad, utgå medelst kraftöverföring efter ty i 9 kap. skils, ^Ue^med avaeägaren
nde å de för sådan överföring erforderliga lednings
ledningar vad i 2 kap. 18 8 linnes i saende
dant hänseende stadgat för där avsedda fall.
43 §.
Tarvas for ändamål, som omförmäles i 37 §, att annans byggnad i
eller ändras, besörje därom ägaren av den mark, som skall torrläggas, oKau
na den ändras och vill byggnadens ägare själv utföra arbetet, gäile därom
kap. 19 § finnes för där avsett fall stadgat.
44 §.
äe-a
minclre den beräknade batnaden av företaget med mer an na^te^
tillhörig den, som sökt företaget, eller honom och andra, vilka
nom därom. Yad nn sagts om sänkning eller uttappning av sjö
efterrättelse i fråga om åtgärd för reglering av vattnets avrinning nr
område.

d ^
Jämväl tOl
vatten-

y

YiU nä
sa ^ „ jj^ed skil<iö.
någon utföra vattenavledning, som i 37 § sägs, och
allmän eller enskild rätt därigenom förnärmas, eller skola tva
.
^edan sägs
andelar taga del i företaget, skall, innan arbetet påbörjas, i den or
o
^
inhämtas besked, huru och under vilka villkor arbetet må göras.
. g^iavande
Ansökan om vattenavledning skall ingivas tiU Konungens
j lO kapvarde frågan härom därefter nrövad vid syneförrättuing i den
I
stadgas. Avser företaget sänkning eller uttappning av
o
nets avrimimg ur sådant vattenområde eller föräjn&ing
^ pyines, s^all
1 vattendrag, där kungsådra eller allmän farled eller allmän fiottle
^attendo
männens utlåtande underställas vattendomstolens prövning; dooK
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stolen ingå i bedömande av frågor rörande ersättning i vidare mån än som töranledes av anförda besvär eller av ändrade anordningar eller föreskrifter rörande företao-ets rrfcförande. Om under ställning i visst fall av särskild fråga stadgas i 10 kap.

t

1

¬

Är fråga om företag, som avser sänkning av eller reglering av vattnets avrinning
ur någon av sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren, Ötorsjun i Jämtland eller
Siljan, skola bestämmelserna i 4 kap. 13 § om Konungens prövningsrätt i vissa hän
seenden ocb om skyldighet för vattendomstolen att hemställa frågan Konungens avgöirande äga motsvarande tillämpning; och skall vad sålunda är stadgat jämväl ^älla
beträffande annat företag, varigenom vattnets avrinning i större omfattning regleras
eller vattenförhållandena eljest väsentligt förändras, såframt Konungen förbehåller
sig sådan prövning ocb besked därom före målets avgörande lämnas synemännen
eUer i fall, då enligt 45 § underställning skall ske, vattendomstolen.
h'inner vattendomstolen vid prövning av fråga om tillåtligheten av tillämnad vattenavledning, mot vilken hinder skulle möta av bestämmelserna i 38 § eller 30 §
första stycket, att företaget med hänsyn till stadgandet i andra stycket av 30 § än
dock bör komma till stånd, skall frågan därom av domstolen hemställas Konungens
avgörande,
47 §.
Har efter den 1 januari 1021 vattenavledning verkställts utan föregången prövning,
vare deu, för vars räkning arbetet skett, bevisningsskyldig i avseende å de före ar
betets utförande rådande förhållandena i vattnet.
48 §.
Vill någon för torrläggning av sin mark verkställa rensning, som for bibehållande
av vattens läge eller diup är av nöden, äge han rätt därtill utan föregående pro\ning, ändå att arbete inom annans område tarvas; dock skall i ty fall denne lorur
därom tiUsägas. Yill den, som ämnar företaga rensning, påkalla prövniDg av arbe
tets laglighet eller, är fråga om annans deltagande i arbetet, gäUe d^om vad har
ovan stafgas i fråga om “mttenavledning. Har föregående prövning mke ägt rum,
skall i fråga om rensning stadgandet i 47 g äga motsvarande tillämpning.
•
§ stadgas ?__
ångäenle
Bppläggaide°<w
jordannat,
ete som
aanat,
Vad 1’ 5^ R
„-r.-r.i.-io-o-nnrlp
nv lord eller
vidsom
ditningdikning
upptages, skall lända till efterrättelse jämväl beträfande rensning
läggning.
Om invallning.
49 §.
Vill någon för sin marks torrläggning vid eller i
skall
tensamling eller havet göra vall eller annan bygg^d t - J
vad ovan
uied iakttagande av föreskrifterna i 50-55 §§ beträffande sädan mvallning vad ovan
stadgats om vattenavledning äga motsvarande tillämpning.
50 §.
Finnes, då fråga väckes om mvallning, vall
lö^g^^a^t^as om
skydd mot vattnet, bliva till n^'tta för företaget, skall ^ oWidi^het* att tao-a del i
rätt att begagna sig av annans byggnad i vatten och om skjldighet att ta,a
kostnaden för dylik liyggnad äga motsvarande tiUämpnm^^^
. ^
„
Jord, sten, grus och grästorv må
gjjada för jordägare kanske,
det invallade området, där det tjänligast och till
iL^av^unnstål fÖr äo-aren.
sä ock ä närbelägen mark, såframt ej avsevärd olägenhet dära^ uppstår
260 —20C/074. Srenil-fdr/alttiiufffsamliti!; 1920, y:r459—4<?2.
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Vallar och gravar, som äro anlagda till marks skyddande, må ei anvSr,,!.. .-n
nat ändamål ntan saralycke av dem, som äga del i invallningen.
51 §.
Beträffande skyldighet för annan att taga del i invallning skall vad i dpn
ir stadgat om företag, som avser sänkning eller uttappning av sjö, äga motsvarad
ar
tillämpning
52 §.
In<
In^år i samfällighet för invallning marl:, som med hänsyn till höjdläo*e eller and
förhållanden uppenbarligen kan med mindre kostnad torrläggas genom ^diknint^ elk
vattenavledning, äge delägare, som icke är sökande till företaget eller jämlikt 27 §
likställd med sökanden, tillgodonjnta motsvarande jämkning i delaktio-heten- ock
skall härvid hänsyn tagas jämväl till den ökade kostnad, som föranlede? av inVallningens vidmakthållande jilrate drift av uppfordringsverk, därest sådant erfordra^.
53 §.
Har invallning skett för marks torrläggning och äskas sedermera för samma ända
mål dikning, vattenavledning eller vatteureglering, skall för bestämmande av den
delaktighet i det sålunda ifrågasatta företaget, som må belöpa ä den invallade mar
kens ägare, uppskattning ske av den båtnad, som företaget må bereda bonom där
igenom,^ att markens torrläggning genom företaget förbättras utöver vad som skett
genom invallningen.
Medför företaget, att vidmakthållande av invallningen jämte drift av nppfordringsverk, där sådant hnnes, varder obehövligt eller kostnaderna därför minskas, vare,
ändå att båtnad genom markens torrläggning ieke vinnes, den invallade markens
ägare sk^ddig att i anledning härav bidraga till kostnaderna för företaget; dock högst
j-11 -----, -p,utgiftsminskning
^ må
" skattas.
cl-at-foc
Sadnnt
med bältten av det -L-i--------------belopp, vartill
sagda
Sådant hidra<?
bidrag
skall efter ty i varje fall prövas skäligt antingen erläggas pä en gång eller ock för-

att taga del i framtida kostnad för företauet.
54 §.

lösas för^ företagets räkning.
_
„
-,p.
Yill någon begagna sig av rättighet, som nu sagts, skall yrkande
las medelst stämning å deltagarna i den ordning 11 kap. stadgar mom sex^
o _
efter det tiden för påkallande av sådan ny uppskattning av båtnaden, s ,
mäles i 10 kap. 77 och 78 §§, tilländagått, eller, om sådan npjaskattning p
mom samma tid efter det uppskattningen vnnnit laga kraft.
^
, vartill
bedan sadan_ talan blivit anbängiggjord, vare ägaren av den fastigbe i
i
ken bor, fri trän skjddigbet att taga del i företaget; och träffe deu fö <•
fastigaetens ställe med skyldighet för ägaren att övertaga den delaktighet
vantran fastighetens ägare befriats.
s
oin denne
Om rätt iör fastighetens ägare att återbekomma förskjutet bidrag så
aliggande ersättningsskyldighet i visst fall stadgas i 9 kap. 49 §■
i 45 5
nens ntlatande äga motsvarande tillämpning.
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Vad i 46 § första stycket är stedgat om Konungens prövningsrätt skall beträffande
invallning gälla allena-st sairamt Konungen i den ordning, som i sistnämnda § sägs,
iörbebällit sig sådan prövningsrätt.
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56 §.
Innefattar synemäns utlåtande, varvdd enligt 10 kap. 75 § skall bero, eller vattendomctols laga kraft ägande beslut rörande företag enligt detta kap, medgivande till företaget, vare det gällande mot envar såväl vad angår rätten att ntiöra företaget och
för framtiden bibehålla dike och annan anläggning som beträffande skyldi^et att
taga del i företaget, dock med de inskänkningar, som följa av bestämmelserna i 57 §
samt av vad i 9 kap. ävensom i 10 kap. 77 och 78 §§' finnes stadgat om förnyad
prövning i vissa fall.
57 §.
Där genom utförande i enlighet med utlåtande eller beslut, som i 56 § sägs, av
företag, som i detta kap. avses, vållas skada eller inträng, som vid utlåtandets eller
beslutets meddelande icke av synemännen eller av vattendomstolen förutsetts, må utan
hinder av bestämmelserna i nämnda § den, som lider skadan eller intrånget, ^fram
ställa anspråk å ersättning enligt reglerna i 9 kap.; dock skall sådant anspråk för
att kunna upptagas till prövning anmälas hos vattendomstolen inom fem är eller
den längre tid, högst tolv år, som i utlåtandet eller beslutet må hava föreskrivits,
räknat frän utgångeu av den fÖr företagets fullbordande i utlåtandet eller beslutet
eller ock sedermera i anledning av sökt anstånd bestämda tiden.
^
Är skada eller inträng, som i första stycket avses, av betydenhet, må iuorn tid,
som gäller för anmälan av anspråk enligt nämnda stycke, talan föras om meddelande
av sådana ändrade föreskrifter rörande skötseln av de^ för företaget gjorda anlägg
ningar och vidtaga]
att förnärma tredje
att förebygga eller
^ ^
58 §.
Har företag,
ap_. 62 § föreskrivits,
röjsmål visas eller ^exiuju
V"r—v -v
tendorastolen på därom före nämnda tids utgång gjord ansökan bevilja au.tan
företagets fullbordande på högst tio är.
_
' j i-n-U-nllfl
Har fråga om företag enligt detta kap. förfallit, äge
Ä i Vf-all^^äldas
vattendomstolens prövning, huruvida den å iöretaget ne ag
^V •
'lUaast av sökanden oef dem, som fSreaat sig med 1'“°“’,/1“
A "b™
luån jämväl övriga deltagare skola med hänsyn till vunnen ny ■.
o
Finnes under företagets utförande, att visst arbete, som i u^åtandet ^eller bes
rörande företaget föreskrivits, kan anses obehövligt, eller e
rörande företao-ets
utsedd arbetssvårighet eller av annan dylik orsak jämkm g
,
deltao-are i
utförande meddelade bestämmelser, äge
den ändrin®- i b^stämlöretaget föreskriva dylik jämkning ävensom i övrigt vidtaga
0
uielserna rörande företaget, som därav må föranledas.
60 ^
Har efter det medgivande lämnats till utförande av företag, som 1 detta kap. sägs,

lOSO
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fastighet inom torriäggningssamfälliglieten övergått till uy ägare vare

¬

föregående ägares skyldighet att erlägga å fastigheten belöpande andel i
f
blivit genom dom eller annorledes fastställd eller, oavsett huruvida den
taget vunna båtnaden av denne tagits i bruk, åvilat honom, nv äo-irp
bidrag, som förfallit till betalning mer än ett är innan han Idcv ätmre ti^l
ten eller, om ban inropat fastigheten ä exekutiv auktiou, för bidrat?'som före k ^r'
niugsdagen förfallit till betalning,
""
mrsaljIlär föregående ägare försummat att verkställa arbete, som för utförande av f"
taget eller för underhäll av detsamma ålagts, honom, vare nye ägaren skvldi^ n'lt
göra vad sålunda blivit eftersatt.
^ ^ '
61 §.
'
Har till företag, som i detta kap. av.ses, medgivande i laga ordning erhållits, skall
där deltagarna äro flera än tvä, för handhavandet av de med företaget förenade anc^e’
lägenheter utses styrelse, bestående av en eller flera ledamöter.
^
\hlja deltagarna antaga stadgar rörande handhavande av företagets angelägenheter
stånde dem fritt; dock vare dylika stadgar ej gällande, med mindre de blivh av Ko
nungens befallningshavande granskade ocb fastställda, I fråga om stadgar för torr
läggningsföretag skola i övrigt bestämmelserna i 3 kap. 13 § äga tillämpning.
62 §.
Innan anmälan om styrelseval gjorts hos Konungens befallningshavande, må ej i
fall, som i 61 § avses, arbete å annans mark verkställas eller åtgärd eljest till för
fång för annan vidtagas.
Sker ändring i styrelsens sammansättning, skall styrelsen ofördröjligen göra an
mälan därom hos Konungens befallningshavande.
Då amnälan, som i äenua § sägs, ägt rum, skall underrättelse därom på del
tagarnas i företaget bekostnad intagas i länskungörelserna.
63 y.
§.
DO
Vad i 3 kap. 15 samt 17—21 §§ är stadgat skall äga motsvarande tillämpning ^
fråaga om företag, som i förevarande kap. avses, dock att förordnande, som i 1' b
sägs
;gs, skall införas i länskungörelserna samt att, där icke i fastställda stadgar mss
ort’t bestämts såsom styrelsens säte, talan, som i 20 § omförmäles, skall anhängiggäms
hos den allmänna underrätt, inom vars domvärio samfälligheten eller största de e
därav är belägen.
64 §.
, förenade angelägen;
heter
andelstal
taga^ d.el i kostnaden för företaget. Kallelse till sammanträde siiaU,_
H Hjjja
skiida stadgar annorledes bestämts, antingen skriftligen delgivas samthga , “bj-gs
sammanträdet eller ock minst fjorton dagar ^^rföru
»
saval 1 kyrkan för den eller de församlingar, där samfälligheten är beläg ’ .
1 ^minst en av ortens tidningar. Beträffande sådant sammanträde skall i
1 föap. 22 § är föreskrivet i tillämpdiga delar lända tiU efterrättelse.
^^“25 §§ är stadgat orn talan mot beslut, som
^Motsvarande
fniy
deltagarna, samt om hållande av dylikt sammanträde
som avses
tiUämpning beträffande företag enligt detta kap.; dock att talan skall i
1
anhängiggöras hos den allmänna underrätt, som i sistnämnda ms
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06 §,
Har jämlikt 36 § fjärde sjoket påkallats prövning av fråga rörande framtida
nnderhåll av dike, skall ior dylikt fall vad i 56 samt 60—65 §§ är stadgat om före
tag, vartill medgivande lämnats enligt detta kap., i tillämpliga delar lända till efter
rättelse.

le

ir
a
ir

8 KAP.
Om kloaMedningar.

I-

1 §.
Tarvas för avledande av spillvatten eller annan flytande orenlighet frän en eller
dera fastigheter eller ett eller flera samhällen, att kloakledning framdrages över annans
fastighet, vare ägaren av den fastighet pliktig att mot ersättning, som i 9 kap. säg.s,
tåla intrånget därav.
Jled kloakledning förstås i denna lag avloppsledning för ändamål, som ovan
nämnts, ändå att därmed tillika må avses vattens avledande för torrläggning av be
gravningsplats eller av samhälles planlagda område. Avloppsledning, varmed avses
de-ls avleclande av spillvatten och flytande orenlighet och dels torrläggning av annan
mark än nyss nämnts, vare ock ansedd som kloakledning, där spill vattnets och orenlighetens avledande är det huvudsakliga ändamålet eller oek spillvattnet eller orenligheten avsevärt inverkar ä det i avloppsledningen framrinnande vattnets beskaffenhet.
Vatten och orenlighet, som framrinner i kloakledning, benämnes i denna lag kloakvatten.

'f

¬

Kloakledning skall göras täckt, såframt ej med hänsyn till särskilda förhållanden
öppen ledning må tillstäcljas.
O G
O S.

1

1

t
t

Där för avledande av kloakvatten tarvas, att genom väg eller genom järnvägs eller
spårväg.s hanvall eller stationsområde avlopp anordnas eller ock befintligt sådant ut
vidgas eller fördjupas, skall arbetet bekostas av anläggaren samt ombesörjas, där
li’äga :ir om väg, av vägens ägare, såvitt ej denne hellre vill överlämna arbetet
anläggaren, och i annat fall av järnvägens eller spårvägens ägare.
Vad nu sagts om ägare av väg skall i fråga om allmän väg på landet avse vagetyrelsen samt beträffande allmän väg i stad, staden.
4
I (len män ej detta kap. innehäUer särskilda föieskrifter skall vad i 7 kap. ^ 5,
12, l;; ock
§§ är stadgat om upptagande av dike i tillämpliga delar galla
ftven })eträffande kloakledningar.
O
^

i
3
J

Kloakledning skall, där nägons rätt kan vara därav beroende, av ägaren bebiirigen
Underhållas.

i

-Finnes, då Idoakledning skall byggas för ett samhälle,
kwfkv^t^
ördel, att ledningen inrättas för a^edande jämväl av annat ^haUes kloaks .tten, skall, där det från sistnämnda samhillle påiordras, ledningen så byggas.

3

. Skall kloaldedning efter ty i 6 § sägs isättas för
väl från annat samhälle, skall anläggningskostnaden för ledningen, i

e
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är gemensam, mellan samhällena fördelas med hänsyn tarmen dels tni ^
för särsldid ledning för Tartdera samhället, som bortfaller ""därio^enom atf “ ^«sfcnad

ss É*®’ “X

ÄssIFa

beträffande ledningens inrättande eller anordnande, skall hänsyn tagas jämväThä^
■

8 §.

Till samhälle inleda Idoakvatten i kloakledning, som anlagts eller är imder Il
ning för annat samhälles räkning, mä det ej förvägras, utan sä är att väseutli^ n?‘
genhet vällas därav och avledning kan ändamålsenligt beredas på annat sätt^vn
dock det samhälle, som vill tilleda kloakvatten, pliktigt att vidtaga sådana anorånir
gar, som till undvikande av olägenhet av tilledandet för det andra samhället må
anses erforderliga.

skild ledning skall beräknas till det belopp, som skulle åtgått för nj ledning. Pinne.s

I den män kloakledning är gemensam för tvä eller flera samhällen, skall skötseln
V\

^2

________________ r.»___________ __________ ___________ __

r.

nrr #^a+

¬

ay ledningen eller väsentlig del därav framdragits, eller ock, för den händelse led
ningen hnvudsakligen är belägen på annan mark, a'\'’ det, varifrån största vattenm^gden beräknas tillrinna densamma.
Samhälle, som begagnar kloakledning, vars skötsel och underhåll åligger Mnat
samhälle, vare pliktigt att medelst ärlig avgäld gottgöra det andra samhället sKa^g
andel av kostnaden lör underhåll och skötsel av den gemensamma delen av le
o
nämnts, skall bestämmas efter enahanda grunder som en ig
och 8 83 skola lända till efterrättelse i fråga om anläggningskostnadens förde d10 §.

inst fem ar förflutit från det bestämmelsen meddelades.
kloakledning, som äi för tvä eller
Sker nmK ^
stadgat om ny ledning äga motsvarande
• tillika
erfordhlÄ®®?l“„l'® y^l^anlle av ett samhllle cell är
Joa b«‘
ertorlerlig tor det eller äe andra samhällenas räkning, vare samhäUe,

—
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saffts, ej pliktigt att till ombyggnaden bidraga i vidare män än samhällets nt^^ifter
till den ombyggda ledningens skötsel ocb underbåll beräknas bliva för framliden
minskade. Varder kostnaden för den ombyggda ledningens skötsel ocb underhäll
genom ombyggnaden ökad, vare nyssnämnda samhälle ej skyldigt att taga del i
sådan ökning.
13 §,
Vad i 6—12 §§ stadgas beträffande gemensam kloaldedning för två eller flera
samhällen skall äga motsvai;|nde tillämpning med avseende å kloakledning till ge
mensamt bruk för tvä eller flera fastigheter eller för samhälle samt en dier flera
utom samhället belägna fastigheter.
14 §.
Ägare av mark, varifrån vattnet har naturligt fall åt det håll, där annans kloak
ledning framgår eller skall anläggas, vare berättigad att för markens torrläggning
leda vattnet till kloakledningen under de villkor, som ovan finnas stadgade i fråga
om rätt att inleda kloakvatten; dock att, där markens torrläggning icke utan oskäliga
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skötsel ocb underbåll.
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15 §.
Vill någon framdraga kloakledning över annans fastighet eller eljest hegagoa sig
av rättighet, som omförmäles i !•—14 §§, då skall, där ej överenskommelse därom
trufTas, i den ordning nedan sägs före arhetets påbörjande inhämtas besked, huru och
under vilka villkor arbetet må göras.
i ^n •
Ansökan om avledande av kloakvatten skall ingivas till Konungens befalLningshavande ocb varde frågan härom därefter prövad vid syneförrättning, varom i lU
kap. stadgas.
i j
Ändå att prövning enligt vad nn sagts icke erfordras, ma tiU beredande av tr;vgg
het för framtiden sådan prövning påkallas.
,
i
j « i Ma
Hnrii utlåtunde, som ibeddelas vid syneförrättning, skall beträffande särskild fråga
underställas vattendomstolens prövning, därom stadgas i 10 kap. o- §.
I fråga om giltigheten av laga krafrvmnet ntlätoae eller beslut rörande avleäande Iv kloakvattfn shall vad^i 7 kap. 36-58 f§ to''!

6u § motsvarande tillämpning.

17 §.
Huruvida ocb i vilken mån det må vara tillåtet att
vatten, varöver annan äger råda, eUer Inften så ook i
gäldas för skada och olägenhet genom sådant förorenan ,

m^än ^säi^in^^^s^kaU
S

förorenande, som nu nämnts, bHvit i laga ordning meddelade, skola vid anlägganae
ocb skötsel av kloakledning noga iakttagas.
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18 §.
Betriifiande avledande inom samhälles planlagda område av kloakvatten frän
nader, tomter, gator eller andra platser i samhället äge vad ovan stadgats ej tillämTmi^?
5fed samhälle avses i detta kap. stad, köping och mnnicipalsamhälle.

9 IL4P.
Om ersättning.
Om ersättningsskyldighet i allmänhet.

¬

1 §.
Där iämlikt denna lag rätt medgives någon att tiUösa sig samfällt strömfall med
eller ntan ntmäl eller att eljest lösa eller taga i anspråk annan tillhörigt område
eller att. tillgodogöra sig vattenmängd eller vattenkraft, som tillhör annan, eUer att
vidtaga åtgärd, varigenom eljest annans egendom lider skada eller intrång, varde, .så
vitt ej i 1, 5 eller 6 kap. annorledes stadgas, honom ålagt att efter ty nedan sägs gälda
ersiittning för egendom, som avstås, eller för förlust, skada eller intrång, som förorsakas.
^8 §.
Ersättning i penningar skall beräknas till fnlla värdet och hälften därutöver, då
fråga är om ersättning för:
1. tillgodogjord’vattenkraft så ock icke tillgodogjord, som uppenbarligen är avsedd
för befintlig eller nnder byggnad varande anläggning;
2. fiskeverk, bevattnings anstalt samt annan därmed eller med byggnad för utta
gande av vattenkraft jämförlig anläggning för vattnets nyttjande sä ock skada a
sådan anläggning;
o. mark, vartill äganderätt avstås, ävensom skada ä mark till följd av vattennppdämning eller annan ändring i vattenståndsförhållandena, dock med undantag av
mark, som till följd av yrkande, varom i 7 kap. 54 § förmäles, skall lösas,
av skada, som består däri, att framtida torrläggning av mark genom vattenuppo
ning hindras eller försväras;
4. fiske eller skada därå så ock sådant intrång i rätt till fiske, som förame »
förhud, varom i 2 kap. 14 § andra stycket förmäles;
.
-Ipktrisk
5. intrång, som avses i 2 kap. 16 §, sä oek inträng genom ledning lor
kraftöverföring.
Om nndantag för vissa fall från vad sålunda föreskrivits skils i 50 §•
1,
etter ty i 48 § stadgas ersättning skall utgå med förhöjning, ^
bestämd till fulla värdet av den egendom, som avstås, eller,
skadan
skada eller intrång, till belopp, motsvarande full gottgörelse för tor
’
eller intrånget.
.
_ likt 7 kapErsättnmg för sådan till invallningssamfällighet hörande
företagets
fösas, skall bestämmas till markens värde i dess skick ^
genOiQ
fullbordande efter avdrag av det belopp, vartill båtnaden för ^amma m^/gj-lag
blivit i laga ordning uppXttad. Bidrag, som mfrkens
bidraget
till företaget, skaU gottgöras honom med skälig ränta därå trän
^ygj-it att pautgavg. Har markens ägare tillgodonjutit avkastning utöver den, s

■■t'
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rJikna i markens skick före invallningen, äge deltagarna för sagda ökning bekomma
skälig gottgörelse. Skall enligt 2 § i detta kap. tillika lösas mark, som ej ingår i
samfälligbeten, varde ersättningen för sådan mark bestämd till fulla värdet.

i

10 KAP.

Om synefon’attning.

¬

Om ssrneförrättning rörande företag enligt 3, 7 och 8 kap.
32 §.
1 7nom. Till handläggande av syneförrättning rörande företag, som i 7 kap. av.=es,
skall förordnas statens lantbruksingenjör eller annan, efter ty särskilt finnes eller
kan varda stadgat, därtill behörig tjänsteman eller ock annan person, vilken pä
grund av avlagda kunskapsprov och praktisk erfarenhet i hithörande ämnen av
konungen förklarats behörig att hålla dylik förrättning.
2 mom. Beträffande syneförrättning rörande vattenreglering, vars huvudsakliga
ändamål är torrläggning av mark, vare lag som i 1 mom. sagts.
S mom. Skall vattenreglering ske huvudsakligen för beredande av ökad möjlighet
att ntnyttja vattenkraft, skall till förrättningsman förordnas person, som pa grund
av avlagda kunskapsprov och praktisk erfarenhet i avseende ä byggande i vatten
och därmed sammanhängande ämnen av Konungen förklarats behörig att halla dy
lik förrättning.
• o i
4 mom. Till handläggande av syneförrättning rörande företag, som i ^
sägs, skall förordnas person, som på grund av avlagda kunskapsprov och praktisk
erfarenhet i avseende å inrättande av kloakledningar av Konungen iöjklarats be
hörig att hålla dylik förrättning. Är fråga om företag av inindre omfattning och
kan det ei antagas beröra motstående intresse av nagon betydelse, ma dock lorordnande, som nu sagts, meddelas jämväl annan i dylika frågor fört aren person,
finnes lämplig.
Förordnande, som- i 32 § sägs, skall efter ansökan
ningshavande. I ansökningen skola så fullständigt .som moj m
beskaffenhet, omfattning och verkningar med
uppgift å
av företaget kan komma att beröras._ An^knmgjn bor tillika innehalla^
de fastigheter, som företaget efter ty i 14 kap. 4 i; sägs o
AiUas^Att kan vara
nas namn och hemvfist ävensom sådana nyttjanderättahavar ,
iTadgas on. ställande av säteBet.för
underrättelse till vattenrättsdomaren äge tillämpning jä ■
o
enligt denna §.
TV ,
•
o
qkall där den förordnade ej tillYid syneförrättning, som avses i oL § o mom.,
^
såsom biträdande
lika är behörig att hålla syneförrättning, som i
• fWoehar dylik behörighet,
förrättningsman deltaga i förrättningen ^rordnas
om ändring eller
Ar vid syneförrättning, som
i 32 § 1 ch ^ ^
strömfall tiflskynutnvning av vattenverk eller annan åtgärd, var g . y^fj^igg„are av båtnad i avse.-iiii-o gr behörio- att hålla synedas förlust av vattenkraft, eUer om beredande
ende ä vattenkraft, skall, där den förordnade e.) tillika är beiiori,
j
261—200071.

J320, .\’;r 4j3

JÖJ.

—

lOSG

1920.

N:r 459.

—

furrättning, som i 3 mom. sägs, fur att deltaga i behandlingen av dvlilr
vad därmed sammanhänger till biträdande lörrtUtningsman förordnas da
har dvlik behörighet, eller ock annan för sakkunskap å ifräo-avarande
person^ som finnes lämplig.
°
mraöe känd
Om förordnande av biträdande förrättningsman gälle i tillämplio-a delar vad •
stadgas.
^
o 0 ^.

Yid sjmeförrättningen skola biträda tva gode män. Dessa skola utses hlnnd a
som äro valda till ledamöter i ägodelningsrätt eller till gode män vid lantmä
förrättning i orten. Gode männen tillkallas av förrättnings mannen ettpr
med biträdande förrättuingsmannen, om sådan förordnais
'
3G §.
Den allmänna planen för företaget skall uppgöras av förrättningsmannen efter
samrad med gode männen ävensom biträdande förrättningsmannen, om sådan för
ordnats. Ar någon syneman av annan mening än förrättningsmannen, varde den
antecknad i protokollet. Finnes av sökanden uppgjord plan, skall beträffande <'ranskning av^ sådan plan vad nu sagts ä"a motsvarande tillämpning.
^
_Ar fråga om vattenreglering och har vattendomstolen i samband med målets hän
visande till^ syneförrättning meddelat bestämmelse angående grunderna för företa^^et.
skall vad sålunda föreskrivits lända till efterrättelse.
O/T

¬

C

^ '^^tendrag, sjö eller annan vattensamling med av- och tillopp, som beröres av
företaget, och den mark, vara företaget kan inverlra, skola, om och i den mån så
dant s3mes nödigt, avvägas, uppmätas, avtecknas och beskrivas.
33 g_
Efter samråd med de övriga sjmemännen ävensom med sökanden, där sä jämphgen kan ske, bestämme^ förrättningsmannen tid och ställe fÖr sjmeförrättningen.
därom ofördröjligen ej miudi-e underrätta de andra synemännen än även
utfärda Kungörelse, vari tillika de fastigheter, som företaget förmenas angå, skola
namngivas eller, i den män det kan ske pä oförtydbart sätt, utmärkas medelst gemen
sam geografisk eller annan beteckning; föranstalts ock därom, att kungörelsen
minst tre veckor före den för förrättningen utsatta tiden avsänd till vederböranae
pastorsämbete lör uppläsande så snart ske kan i kyrkan för den eller de församlm^ii
där fastighet, som nyss nämnts, är belägen, sä ock minst fjorton dagar före Drräm
nmgssammanträdet införd i en eller, där förhållandena påkalla det, tvä eller
av ortens tidningar.
11 .
e-’'’’ mindre omfattning och berör det uppenbarligen förutom
a ena*t viss eller vissa sakägare, vare kungörelse, som nu sagts, icke erfor
dock skall underrättelse om tid och ställe för sammanträdet sist a åttonde o
lornt delgivas sådan sakägare i den för stämning stadgade ordning.
om företag, som avses i 32 § 2 och 3 mom., eller annat
omfattning, bestämme förrättningsmannen tillika viss fö^
päiitli
sägs
Srels^Km“nl?gt

to

tillhandaliållns, skaU

eller
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Avskrift av ansökningen jämte därtill hörande handlingar ävensom av kungörelsen

I

.„11

Qtr •fnrrS.ttninP'Smannen ofördröllip^pn pffp.r V-nnfrnrploAnc

?5TrQ-r.oÖT,.1or

nu sagts.

(

40 §.
Har kungörelse rörande företaget utfärdats, skall vad i 8 § är stadgat om avläm
nande av underrättelse till sakägare samt om förteckning över avsända underrät
telser iiga tillämpning jämväl ■
------- c
eller
till
Q0

¬

jYCli-lUCt

JJJf laj

.Jtt.

I,

A.vri. V «.l.LW

ning eller styrelse för allmän farled eller vattenregleringsföretag eller flottningssty
relse för allmän llottled eller syssloman eller styrelse fur torrläggningsföretag, där
det företag, varom fråga är, berör led eller företag, som nu nämnts. Är egendomen
samfälld för helt skifteslag eller eljest för dera fastigheter, erfordras ej underrättelse
till de särskilda delägarna i den samfällda egendomen. Finnes för denna känd sty
relse, varde styrelsen pä nämnda sätt underrättad.
41 §,
Finnes fasti^-het, till vars ägare enligt 40 § underrättelse skall utsändas, tillhöra
kronan eller allmän anstalt eller av kronan eller dylik anstalt innehavas under nyttianderätt, insände förrättningsmannen utan dröjsmål underrättelse om kungörelsens
'innehåll till Konungens befallningshavande i det län, där fastigheten ar belägen;
och åligge Konungens befallningshavande att ofördröjligen föprdna ombud till bevakande av bonaSs eUer anstaltens lätt eUer, dät sådant bevakande tillkommer
annan myndighet, överlämna underrättelsen till den myndighet.
42 §.
ÄI fråga om sänkning eller uttappning av sjö eller reglering av vattnets avrin
ning nr “sådant vattenområde dier Ibrånfr ng av vattee s d,up eUer^^ä^^^
betydelse, skaii avsknit av ansoKnmgl^.Ild.llal.i.lll;A.i.^cn
-nrövas
av förrättningsmannen översändas till kammarkollegiet, so
kunna vara i^fråo-a'
nödigt, föra talan för tillgodoseende av de allmänna mtessen, som kunna vara^i^^^^^^
Föres efter ty nu sagts talan av allmänt
angående levatillhandagå dem, vilkas rätt beröres i saken, med k
o
kandet av deras rätt. Ar fråga om företag
Konungens bef&lningsställniug av synemännen eller, da det djest tones p
-fiAmSlps
havande förordna oitsombud, varom i 4 §
« ig Konuno-ens befallningsOm förordnande av aUmänt ombud i andra faU besörje ivonun^en
b avan de, när anledning därtill förekommer.^
-v ollar rpo-lerino’ av vattnets av-

Ar fråga om sänkning eller uttappning av sju
nunmg ur sådant vattenområde eller kan företa^,
tagas loerOra fiskeintresso
nagoj be^lse,

ansökningshands„a„nen ävoKändas tiU

11)8S
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inan att under syneförrättningen till förrättniugsmannen avgiva yttrande

¬

Kan vttrande, som ovan niinints, icke avgivas utan att iindersOkniuo- s 1,1
iiga-r rnin, ankomme pä Konungens befallningshavande att efter inkommen an^-a “
diirom uppdraga ät den av lautbruksstyrelsen förordnade eller oek annan av sK ?
sen föreslagen kskeritjänsteman att, såvitt angår företagets inverkan å fisket så ^
sakkunnig biträda vid förrättningen ävensom i frågan avgiva utlåtande
'
<14 §.
Ar fraga oni företag, som avses i o'2 § 4 mom., sltall avskrift av ansolinines
handlingarna jämte kungiirelsen utan dröjsmål översändas till ortens hälsovårds
myndighet ävensom till furste provinsialläkaren i länet, som har att, om anlednin?
därtill förekommer, hos Konungens befallningshavande göra anmälan om företaeet
fur den åtgärd, som enligt 42 § sista stycket eller eljest må ankomma på Kontmo-ens
befallninirsaavande.
^
45 §.
I samband med översändande av handlingar efter ty i 42—44 §§ sägs bör förrättningsmannen tillika lämna de upplysningar rörande de i nämnda §§ omförmälda
frågor, som för honom äro att tillgå.
4(1 §.
1 iråga om tillkallande av sakkunnigt biträde, där sådant är av nöden, gälle vad
i d § andra stjmket är stadgat.
47 §.
Komrner ej furrättniugsman eller biträdande förrättningsman tillstädes å den för
fhyrättningen utsatta tid, och infinner han sig ej heller inom tre timmar därefter;
då må de, soni tillstädeskommit, åtskiljas. Utebliver god man, kalle förrättningsmannea
genast annan god man i stället.
Syneman, som ntan skälig orsak utebliver från förrättningen, ersätte all skada och
olägenhet, som därav uppstår; förrättningsman och biträdande förrättningsman ansvare därjämte såsom för tjänstefel.
4S §.
v’^ill sökanden återkalla ansökningen, göre det skriftligen bos förrattningsmannen,
innan förrättningen avslutas. Där ej annan sakägare skriftligen förklarar sig""!
fnlltölja ansökningen, varde förrättningen inställd och frågan förfallen.^
* „ cå
Aro sökandena fiera, må ntan samtligas medgivande äterkallelse ej
A
är, att beträffande företag enligt 3 eller 7 kap. kostnaden av synemäunen berä ^ ^
nppga till mer än nio tiondelar av den uppskattade båtnaden av företaget; do^
4ill båtnad, för vilken enligt 3 kap. 3 & o^h < ft
“
^^'<!^^Spkyldighet till företaget inträder först dä båtnaden tages ^
bker aterkallelse av någon eller några av sökandena, vare den eller de öv 1 a
larande att anse såsom sökande.
!l ^
nu
SLon
g 1

sakkunnigt biträde gälie dessa jäv: om han själv eller någon,
^
skyldskap eller det svägerlag, som enligt lag utgör jäv mot
i förrättningen eller äger del i saken filer eljest kan vänta sJ^nf “J gom
vederdeloman ellf uppenbar ovän
Söker
^f
deltagit i åtgärd eller beslut, som röf
eller
‘ n ärendet anhängiggjorts, sak med svueman eller sakkunnig
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tillfogar honom något med ord eller gärning i uppsåt att därmed göra honom iävi*^
det skall ej räknas för jäv.
^
‘ ^
Vad i 1^ § andra stycket samt 13 oeh 14 §§ är stadgat i fråga om jäv mot svneruan eller sakkunnigt hiträde äge tillämpning jämväl vid förrättning enligt 32 g;
och skall föreskriften i 14 § första stycket om anmälan av jäv mot fönättningsman
och förordnande av^ annan i den jävades ställe tillika gälla heträtfande biträdande
förrättningsman. Ifråga om tillkallande av ojävig god man vare lag som i 35 g sägs.
50 §.
Vid förrättningen hava synemännen att tillse, huruvida enligt de i dennadag stad
gade grunder hinder möter mot företaget; finna synemännen, efter det utredning^skmtt i
nödiga delar, sådant hinder möta, give genast besked därom och avslute fÖrrättnin^-en.
51 g.
Där fråga är om avledande av kloakvatten, skola synemännen meddela sådana be
stämmelser, att vatten, varöver annan äger råda, eller luften icke genom avledandet
förorenas eller, om sådant förorenande ej kan undvikas, att olägenheterna därav så
vitt möjligt minskas. Särskilda föreskrifter, som i nyssnämnda hänseende må hava
meddelats vid prövning i därför stadgad ordning, skola av svnemännen noga iakttaga.?.
Har prövning, som nu nämnts, ej skett, och finnes irågan om kloakledningt-us
sträclcniiig oiler beskafienhet icke lämpligen kunna avgöras utan föregående sådan
jjruvuiiig, varde förrättningen inställd i avbidan på sagda hinders undanröjande.
52 §.
Ingår i planen för företag, som avses i 32 g, anordnande eller ändrande av vattenaylopp genom järnväg, äligge förrättuingsmannen att insända planen i denna del till
chefen för vederbörande väg- och vattenbyggnadsdistrikt eller, i iraga^ om statens
järnväg, till vederbörande distriktsförvaltning, som har att skyndsamt till förrättninp¬
niannen avgiva yttrande, huru arbetet lämpligast bör verkställas. \ ad nu sagts äge
motsvarande tillämpning, där eljest företag, som nu nämnts, berör bro, trurnma eller
annan anläggning för järnväg och särskilu åtgärd kan korama i fraga till skydd lör
• sådan anlärrfrnine:.
j -i i
Har i s^memännens utlåtande angående företaget gjorts avvikelse Iran vad saliinda
föreslagits, skall utlåtandet i denna del underst^las vattendomstolens pro\ning.
53 §.
Yrkar
marks
torrlägg
|;”®sornTsagtr^arft ™ttéu “vMY'g skS'^vat
markä^re
männen den, som gjort yrkandet, att mom viss
med
, vi/äventvr om
föreläggande anmäla yrkandet hos Konungens befallningshavi
„ >
det försummas, att yrkandet lämnas utan avseende.
_ ,
ov^luiats nv
Varder, inn^n sjmeförrättning rörande företag enbgt ^
syneförrättning anhängiggjord angående
^n-a företaget utföras, skall
område eller av annan grund synes ej kunna j am te det
^
Konunf^ens
vederbörande förrättningsman härom ofördröjligen gora anmälan nos ixonun^en.
befallningshavande.
Göres anmälan,
de i 32 § st
eller, om tva
—, —o— — ■
,
at annan person att såsom särskild förrättningsman jamte
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män vid gemensamt sammanträde handlägga frågan, huruvida åt nao-otåpm fK j.
bör lämnas företräde eller huru eljest lämpligen bör förfaras.
^ra ibretaget
Om behandlingen av fräga, som nu sagfs, skola bestämmelserna i detta bn •
lämpliga delar lända till efterrättelse; dock vare ej erforderHgt, att i kuno-m-X'^
gående förrättningen samtliga de fastigheter angivas, vilka av frågan beröras ^
männens utlåtande skall nnderställas vattendomstolens prövning.
'
54 §.
Pramställes vid sjmeförrättning rörande vattenavledning för marks toiTläo-o-ninonågon, vars rätt heröres av företaget, yrkande, som avses i 3 kap. 27 § andrTstvS
förelägge synemännen den, som gjort yrkandet, att inom viss tid, med företeende a/svne’

¬

eller vattendomstolen annorledes förordnar, den fortsatta behandlingen rörande före
taget av synemännen Överlämnas åt vattendomstolen.
55 §.
Auhängiggöres, innan .syneförrättning rörande företag enligt 3 eller 7 kap, avslutats, jämlikt stadgande i 11 kap. eller i den ordning, som om syneförrättning rörande
iöretag enligt 6 kap. är föreskriven, ansökan om annat företag, som rör sQ-mma vatten
område eller av annan grund synes ej kunna jämte det förra företaget utföras, ankorame på vattendomstolen att i samband med prövning av ansökningsmålet eller
eiter underställniim, där sådan skall äga rum, meddela besked om företagens förbällande till varanura; och må förty, innau dylikt besked lämnats, ej meddelas slut
ligt utlåtande rörande företag, som först nämnts.
56 §.
\id avgörande av fråga, som i 53—55 §§ avses, skola de i 2 kap. 38 § och 3 kap.
7 & stadgade grunder vinna tillämpning,
^ Där ät företag gives företräde framför annat företag, skall tillika bestämmas viss
ti cl, inom vilken frågan om förstnämnda företag skall i den härför i denna lag
bestämda ordning fullföljas, vid ävent^m att, då frågan om det andra företaget a er
upptages, detta icke må hindras av yrkande, som ovan nämnts, så ock föresknvas,
att samma påföljd skall gälla, där ej företaget fullbordas inom den tid, som i saäanr
hänseende må varda i stadgad ordning fastställd.
blöter ej hinder mot företaget, höra -synemännen, efter det sakägarna
oea utredning skett angående de förhållanden, vilka kunna inverka på Aagan,varom tvist yppas, åvägabringa överenskommelse
^Img
ratt daiav heröres; och varde, där sådan överenskommelse träffas, särskild
tad, av sakägarna underskriven samt medelst synemännens F
\ itsmdad. Angax överenskommelsen annat än beloppet av sakägare
.
dock ej gällande, med mindre den av synemännen pro
i
fastighet, tillhörig kronan eller allmän anstalt, s
mjmdighet.
58 med
§. sökanden om
däråt^tiv^
fl"^/a>iagare förena sig
Xvarde
lingen^itsnrda?^ omfattning in sökanden äskat, göre det skriftligen,
l.ngen vitsordad medelst synemannens påskrift.

yi
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59 §.
Kommer ej enligt 57 § överenskommelse till stånd, varde frågan i de delar, som
gio tvistiga, prövad av syneniännen jämlikt de i denna lag stadgade grunder.
60 §.
För utrönande av värdet å båtnad för mark genom dess torrläggning, där sådan
med företaget avses, skola synemännen med tillämpning av de i 7 kap. 22 § stado-ade grunder efter undersökning av den mark, varom fråga fu, uppskatta marken
såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter
företagets fullbordan.
Vid uppskattning av båtnad, som genom vattenreglering beredes strömfall, skola
de i 0 kap. stadgade grundar beträffande värdering av vattenkraft, som skall ersättas,
i tillämpliga delar lända till efterrättelse.
61 §.
Utgöres mark, varå uppskattning enligt 60 § bör ske, belt ocb ballet eller till nå
gon del av sjöbotten eller annan vattendxänkt mark, ocb finnes uppskattningen av

t

62 §.
I fråga om företaget bava synemännen att bestämma:
.

¬

____

t

T

T

_
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varest mrd skall läggas, som uppkastas nr dike vid dess anläggande eller rensande,
varest ocb bnru bro, trumma eller dylikt skall göras eller ombyggas, där sadant
^^biS; beträffande busbällningen med ocb framsläppandet av vattnet bör förfaras
vid dammbyggnad, som ma erfordras för företaget, sä ocii eljest vad for vattenbuj- .
dens reglerinf^ ocb förekommande av skada genom öjersvitmnmff eder
bör iakttagas, varvid med avseende ä vattenmärkes utsättande s *
la
^
11 kap. 64 § finnes för där avsett fall stadgat;
under
burn i fråga om sättet för utförande av gemensamt arbete samt framtida under
häll av gjorda anläggningar tjänligast bÖr förfaras;
f-iden
tiden, 'då vattenverks ändring eller annat arbete för foretag
oob sättet för fullgörande av samt betalningen
u
oek''viss
ganden markägare, vattenverksägare eller annan berattiga
helbet bör vara
tid, i regel minst U ocb högst tio är, inom vilken företaget i dess helhet bui vara
huruvida för avgörande, om företaget må anses fullbordat, eller av annan anledniL^
besiktning, som omförmäles i 13 kap. 1 §, bör äga rum,
.-.vrio-t allt som kan
så ock,^där sådant finnes nödigt, företagets benämning samt i ovngt aUt, som
lända till företagets ändamålsenliga anordning.
f.^ättnino-smannen överlämna åt
Har biträdande förrättningsman förordnats,
^ bf^fcräffande vilka ban
äemie att jämte gode männln taadlägga de steskilda tragor, beträttande TiLra
företrädesvis äger sakkunskap.
^
Har den till dikningssamfälligbet börande mark blivit, efter iy i 7 kap. 24 §

iori2

¬
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iin-veu påkallar det; och ineddele synemännen i ty fall de bestämmelser, som er
fordras for avgörande av avdelningens förhallande till samfälligheten i övrio-t
64 §.
'
Ersättning, som till följd av företaget tillkommer sakägare för förlust, skada eller
intrång, skall i hrist av äsämjande bestämmas av synemännen enligt de i 9 kan
stadgalie grunder; dock att, där fråga npp)kommer om ersättning medelst kraftöverforin'g, härom skall gälla föreskriften i 20 §. vSkall ersättning ntgå med förhöjniinr
över värdet, böra värdet och förhöjningen var för sig angivas.
Uppkommer eljest på grund av bestämmelserna i o, 7 eller S kap. vid syneförrältuing fråga om ersättning åt delägarna eller annan för arbete eller dylikt, skall
ock sådan fr aga prövas av synemännen.
§.
Förrättningen skall, såvitt ske kan, utan uppskov fortsättas och avslutas.
Varder nytt sammanträde av nöden, skall besked om tiden och stället därför med
delas innan sammanträdet avslutas. Kan till följd av laga hinder tiden för sammaDträdet ej genast utsättas eller sammanträde ej å utsatt tid hållas, skall om tiden och
stället ior det nya sammanträdet utfärdas kungörelse i^ den ordning, soni_ i 38 ^ sägs,
eller ock sist å åttonde dagen förnt i den för stämning stadgade ordning samtto
sakägare kallas till sammanträdet. Ett exemplar av kungörelsen skall, dä enligt 3. b
föreskrift meddelats om handlingars tillhanclahållande, olördröjligen översändas i
de härför bestämda ställen.
= kh- • "ä
Finnes under förrättningens fortgång saken angå fastighet, som ej pa sat i o i
är föreskrivet angivits i förnt utfärdad kungörelse om förrättningen, oca
j
ägare och känd nyttjandeiättshavare till den fastighet ändock tillstädes
■
åligge förrättningsmannen att därom utfärda kungörelse med tillkännapva
ägare till sådan fastighet så ock nyttjandeiättshavare, där dennes ratt
^
har att iakttaga för bevakande av talan vid sammanträde ävensom att i
som nu nämnts, avsända underrättelse på sätt i 8 § stadgas,
[ni Dastorssi.st tre veckor före sammanträdet fÖr uppläsande i kyrkan
'^o beämbetet i den eller de församlingar, där i kungöreksen angivna
ortens
lägua, så ock minst fjorton dagar före sammanträdet iniöras i en
j.p^pande.
tidningar. Har enligt o9 § meddelats föreskrift om handlingars h „
pestärada
skall ett ,exem;^lar av kungörelsen oförclröjligen översändas
_-Lgj-ande, vare
ställen. Äx uppenbarligen fråga allenast om viss eller
sakaga
gädan
kungörelse och underrättelse, som nu sagts, dock icke erforderliga,
^ åttonde
sakägare i den för stämning stadgade ordning kallas till samman
dagen förut.
_
, . cådant tilfkänHar sammanträde ej på sätt ovan sagts tillkännagivits, vare do
i den
nagivande ej av nöden, där alla sakägare komma tillstädes elier
ganiDianträde.
lör stämning stadgade ordning sist å åttonde dagen förnt kaila s
^
Vad i 25 § är stadgat om protokoll äge tillämpning jömyäl i
nmg, som avses i 32 §. Protokollet bör vid varje sammantrades ^
förses med synemännens underskrift.
Sedan erforderliga sammanträden hållits och alla vid
frågor blivit utredda, skola synemännen ujiprätta utlåtande ang

^ptsas och
„ ,,
företag^f'
o
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irtl&tMaet skall innehålla synemännens besked, med angivande av skälen, i de i
62-64 §1 eller eljest här ovan cmfarmälda frågor. Avgift, som omförmäles i 11
kap. 95 §, sa ook avgift enligt 2 kap. 10 §, där sådan bdr ntgå, skola bestämmas i
är
äga
avglit.

att
!e.
erler
ip.

hålla särskild län^d, upptagande såväl den. å varje strömfall eller fastighet belöpande
anparten i kostnaden för företaget med noggrant angivande av strömfall eller annan
egendom, som med delaktigheten avses, som ock det belopp, vartill kostnaden för fdre-
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Tri f o

Har pä grund av bestämmelsen i 7 kap.

o 4-4*

^

Tirkv^nvri

V\rh1m

ning
företag
markeds värde före och efter företaget. Ar i avbidan pä~ slutlig uppskattning del
aktigheten bestämd på sätt i 61 § sägs, varde anteckning därom gjord.
68 §.
Har i kungörelsen angående företaget förordnats, att handlingarna rörande det
samma skola Jbållas för sakägarna tillgängliga på sätt i 39 § sägs, skall förslag till
utlåtande, som i 67 § sägs, jämte därtill hörande handlingar ävensom meddelande
om förrättningsmanuens adress sä snart ske kan i bestyrkt avskrift av förrättningsmannen översändas till de i kungörelsen angivna ställen. Om förslagets fram
läggande och platsen för dess tillhandahå.llaude så oek vad sakägare jämlikt 69 §
har att iakttaga för sin talans bevakande skall underrättelse införas i den eller de
ortstidningar, som bestämts för införande av kungörelse angående företaget.
69 §.
Vill någon, vars rätt kan vara beroende av företaget, göra invändning mot förslag, som i 68 § sägs, äge han inom trettio dagar från den dag, då kungörelsen
varit i tidning senast införd, till förrättningsmannen ingiva eller i betalt brev med
posten insända sina erinringar.
70 §.
Efter utgången av den för erinringars avlämnande föreskrivna tid och sedan den
ytterligare utredning i ärendet ombesörjts, som av inkomna erinriagar ma iöxanledas,
give synemännen pä grund av vad sålunda och förut i ärendet förekommit vid sam
manträde med sakägarna snarast möjligt slutligt utlåtande71 §■

Är ej sådant fall för handen, som i 68 § avses, skall utlåtandet angående före
taget med därtill hörande handlingar framläggas vid sammanträde med sakägarna.

72 f"’

Skall för handhavande av de med företaget förenade angelägenheter finnas styrelse,
skola före förrättningens avslutande synemännen uppdraga at en eller era av ^ tagarna att i föreskriven ordning utfärda kallelse till sammanträde för styre se\a .
73 §.
syn eförrättnin gens
262—20007-i. Svenskjorfaitiiinffssamlinff 1920, N:r 4S9—462.
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nen stall tillika giva sakägarna tillkänna, vid vilken vattendomstnl
ningen mä föras samt vad enligt 11 kap. 85 § bör iakttagas för
ranäe. Underrättelse bärom sl^all intagas i utlåtandet
“ talans bevaSist furklare synemännen förrättningen avslntad.
74 §.
Avskrift av ntlåtandet med därtill börande handlingar skall i fall so ‘
r
ses, sä snart ske kan ocb sist inom trettio dagar efter förrättnintreTK?’
das tiU de för handlingars tillhandahällande i kungörelsen bestämda ställen
ändring gjorts i avgivet förslag till utlåtande, skall dock allenaståneddelande
jämte sådan imderrättelse, som i 73 § avses, inom samma tid översändas till naTT
ställen.
namnöa
1 andra fall skall inom tid, som ovan stadgats, avskrift av ntlåtandet med därtni
hörande handlingar överlämnas till någon i orten boende pålitlig person, som enl S
tillkännagivande vid förrättningen av synemännen utsetts att mottao-a samma band
lingar; ocb vare de hos honom tillgängliga för envar, som åstundar att granska dem
eller taga avskrift därav.
-n-

•
.
.
Där ej• inom
föreskriven
tid
talan anhängiggjorts mot syneförrättning och ef heller
nnderställning av synemännens utlåtande skall ske, skall vid ntlåtandet bero; och
gange detsamma i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är
stadgad.
o
o
Pinnes företaget angå fastighet, som icke angivits i kungörelse enligt detta kap.

¬

utan verkan.
.
76 §.
Pöres
niot syneförrättning, och har ej heller'underställning av synemännens
lens ntlatande ägt rum, åligge förrättningsmannen att inom kalenderåret näst efto
det,
—avöiuLciLö,
let, da
iörrättningen avslutats, iusanaa
insända aer
det aarviQ
därvid loraa
förda protoKOiier
protokollet jamit;
jämte kartor, ritSndomst
iingar, kostnadsförslag och övriga handlingar, sora röra saken, till vederbörande vatdet handlingarna inkommit till vattendomstolen, äge förrättningsmannen att
ariiran till läns utbekomma desamma under tid, som av vattenrättsdomaren be
stämmes.

anted?

skrives ■
eller,

kalenderåxet näst efter det, som^i ntlåtandet eUer sede^
av ansökan om anstånd hestämts för företagets fullbordande
företaget efter besiktning förklarats fullbordat, efter det,
nv
ibre
a“v aadraftilka nxise% dfetiU på sfÄ
Ä J
lampiigare, av andra, viJJto utses aaruxi W ÖrrSttaiBg;^
därvid på yrkande av annan delägare än den, som sohlewffande aato
t eljest finines lämpligt, ny uppskattning ske jämväl be

: -r
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markområden än dem, som avses i ansökningen, i den mån sådant är av nöden för

f

r

beröras av företaget.
av
ning 11 kap. 85 § föreskriver.

¬

78 §.
Har, efter ty i 61 § förmäles, slutlig uppskattning av båtnaden blivit utsatt att
äga rum efter företagets fullbordan, äge envar markägare, vars rätt är av frågan bero
ende, att inom tid, som i 77 § sägs, hos Konungens befallningshavande anmäla ären
det för uppskattningens verkställande; men försummas det, vare all fråga om dylik
uppskattning förfallen och den förut gjorda värderingen gällande till framtida efter
rättelse.
Om sådan slutlig uppskattning, som här avses, gälle vad om ny uppskattning i
77 § stadgas.
79 §.
Yad i 30 § första och andra styckena är stadgat om förrättningskostnad lände
jämväl till efterrättelse i fråga om syneförrättning, som avses i 32 §; dock att er
sättning till ortsomhud, som omförmäles i 42 § andra siycket, skall förskjutas av
sökanden.
Äto flera pliktiga att förskjuta förrättningskostnad, svare eifvar av dem i förhal
lande till de övriga allenast för så stor del av förskottet, som enlmt nedan givna
regler skulle slutligen belöpa på honom, därest ej andra deltagare i företaget än de
förskottspliktiga funnes.
,
,
•>
j
-jj
Delägare vare icke berättigad till ersättning för sin falans bevakande yid syneförrättningen. Har annan sakägare måst vidkännas särskild kostnad lör tillvarata
gande av sin rätt till skadeersättning i målet eller eljest fö^^ bevakande av sin ratt,
skall i utlåtandet tillerkännas honom skälig^ gottgörelse däridr.
Beträffaiide den slutliga förfelningen

ftSTehfgt

iostaad snm i £j säp gffle

Snndirrr jämlYsistnä^nda lagrum sWa tillämpas vid

"6a?“s\Cre Ännan framställt invändning oH-P^ende änd, ^
eett elkr skäligen bort kse, att log därför s^ps, och vållas därav
eljest ökade kostnader, varde honom i utlåtandet
^ , nfp-ifter som därieenom
åliggande kostnad ersätta delägarna eller
77 s
ändring ej^göres
feamkats dessa. Där vid sådan ny “PPS^attning, som 1
S o 1
^
1 förut verkställd värdering, skall den, som påkallat den se
PP
cd >
gälda kostnaden därför.
Vad i 9 §, 10 § sista siycket, 15 § faU'22-24 §§ är
tillämpning å syneförrättning rörande företag, som avses i 42 S,
ten i y § tillika om biträdande förrättningsman.

.1
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82 §.
Som sökande till förrättning, som i 32 § avses, anses i detta kap ei allPT^P ^ j
eller de, som sökt förrättningen, utan även den eller de, som i den ordnW
stadgar förenat sig med sökanden eller för vinnande av ökad båtnad
^
vilken föranlett större anläggning än sökanden äskat.

t

11 KAP.
Om domstolar ocli rättegång i vattenmål.
2 §.

¬

Vattendomstol består av en yattenrättsdomare såsom ordförande samt såsom övriga
ledamöter två vattenrättsingenjörer ocb två vattenrättsnämndemän. Är anlägoning,
företag eller annat, varom i vattenmål är fråga, utan nämnvärd inverkan å vatten
förhållandena och beröres därav ej heller motstående intresse av någon betydelse, vare
dock i sådant mål vattendomstolen beslutför med vattenrättsdomaren och vatteniättanämndemännen samt allenast den ene av vattenrättsingenjörerna.
Yattenrättsdomare skall vara lagkunnig, i domarevärv erfaren man.
Vattenrättsingenjörerna skola vara i vattenfrågors tekniska behandling sakkimniga
och erfarna män, den ene särskilt beträifande byggande i vatten och den andre sSrskilt i frågor om torrläggning av mark.
Vatteniättsnämndemännen, sopi böra vara allmänt betrodda, om sin orts förhållan
den kunniga män, skola vara valbara till nämndemansbefattning vid häradsrätt inom
orten och må éj hava uppnått sextiofem års ålder.
5 §.
Av de till vattenrättsnämndemän valda skola i vattendomstolen tjänstgöra de ^å,
som av vattenrättsdomaren för varje mål kallas därtill. Till tjänstgöring böra kallas
nämndemän från det län, som beröres av det ifrågavarande målet; avser målet före
tag, som berör mer än ett län, avgöre vattenrättsdomaren, om nämndemännen sko
tagas frän olika län eller från ett av dem.
, , j.
Hålles vattendomstolens sammanträde vid syn på stället, böra företrädesvis cie n
mast boende nämndemännen kallas att tjänstgöra.
Ar vattendomstolen enligt vad i 2 § sägs beslutför med allenast den ene av
tenrättsingenjörerna, skall vattenrättsdomaren till tjänstgöring i domstolen ka
av dem, som företrädesvis äger sakkunskap i det ämne, varom fråga är.
Hos vattendomstol skall vara anställd en lagkunnig sekreterare,
Honungen, som ock äger, när sådant finnes lämpligt, återkalla förordnan e .
iöreträdare för sekreteraren förordnas av vattenöver domstolen.
verksamhet som vattenöverdomstol skall Svea
av ordföranden å en av hovrättens divisioner såsom ordförande, tre an
1 hovrätten samt en ledamot i kammarkollegiet.
,
eller vat4.
allenast om ledigket för vattenrättsdomare, vatteurättsingenj
föjelägtenrättssekreterare eller om förordnande av ställföreträdare för dem eUe
gande att i vattenmål inkomma med handlingar eller om utsättande -^Zo-ande
bemljande av anstånd med avseende å ingivande av handling
»

-
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sa^MaBsatt aäaoM y£d handläggning
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Om vad till vattenmål är att hänJFSra.
17 §.
Till vattenmål hänföras följande mål:
A. ansölrningsmål;
1. ansökan om prövning jämlikt 2 kap. 20 §, kurnvida ock nnder \11ka villkor
kyggande i vatten må ske;
2. ansökan om godkännande jämlikt tredje st^^cket i nyssnämnda lagrum av verk
ställt ändrings- eller reparationsarbete å byggnad i vatten;
3. ansökan om prövning jämlikt 2 kap. 25 § av befintlig vattenbyggnads lagligket;
4. ansökan^ jämlikt 2 kap. 31 § första stycket om meddelande av bestämmelser
rörande kuskållning med vatten;
0. ansökan jämlikt 2 kap. 34 § om rätt att utriva byggnad i vatten;
6. ansökan jämlikt 3 kap. 11 § om prövning, utan iörutgången syneförrättning

a
f.
[-
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ock ansökan jämlikt 4 kap.
grund av dylikt åläggande skall tillkandabållas;
8. ansökan om nyprövaing enligt 4 kap. 5 eller 16 § så ock om bestämmande av
avgift enligt 14 § i nämnda kap.;
9. ansökan jämlikt 5 kap. 2 eller 7 § om inrättande, utvidgande eller förbättrande
av allmän farled eller om nya eller ändrade föreskrifter rörande kuskälbiingen med
vattnet eller annat för sjöfartens underlättande eller till förebyggande eller minskande
av skada eller om godkännande av anläggning eller åtgärd för allmän iarled^;
10. ansökan jämlikt 6 kap. 12 § om ändrade anordningar med avseende a beslu
tade flottledsarbeten;
^
..2, •
11. ansölcan jämlikt 6 kap. 21 § om prövning, utan förutgången syneförrättning
enligt 10 kap., av fråga om anläggning eller åtgärd för beiintlig^ allm^ nottieds
utvidgande eller förbättrande eller om nya eller ändrade föreskxiiter rörande nuskållningen med yatten eller annat för flottningens underlättande eller om bestäm
melser rörande virkes barkning eller fiskeavgift;
n .. ,0 4.4.1 j
12. ansökan jämlikt 6 kap. 27 § första stjmket om avlysande av allmän äottled;
13. ansökan jämlikt 6 kap. 28 § om tillåtelse att bortskafia flottledsanläggning;
14. ansökan om anstånd med fullbordande av företag,
medgivande euligt
denna lag lämnats, så ock om tillämpning av de i 7 kap. 58 § andra stycket ocn
^9 § meddelade bestämmelser eller om sådan ny uppskattning, som avses 1 oJ 9 när
15. ansökan iämlikt 9 kap. 17 § om Överflyttning från
^ Suct fil^n annan
av rättighet till kraftbelopp, vilket utgår i ersättning för förlorad vattenfcrait.
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B. stiimniiiffsmål;
16. talan om borttagande eller ändrande av annan tillhörig byo-^nad i
nttaga.nde av vattenkratt eller vattnets tillgodogörande annorledes ? industnVlU &
för vattenreglering, för fiske eller fiskens framkomst, för bevattnino- för aK
led eller för ändamål, som avses i 2 kap, 40 § andra stycket, ellS för iäiVva
eller allmän vägbro, såframt talan grundas därå, att byggnaden icke
laga ordning eller icke är av laga beskaffenhet;
® tilbrommå i
17. talan om ersättning för skada eller intrång av sådan byggnad i vatten

¬

18. talan om ansvar för det sådan byggnad utförts eller ändrats i strid mot stad
gande i denna lag eller mot föreskrift, som meddelats i sammanhang med arbetets
medgivande, eller för det någon mot stadgandet i 2 kap. 20 § tredje stycket under
låtit att söka vattendomstolens godkännande av verkställd ändring å dylik byggnad19. talan jämlikt 2 kap. 24 § om ändrande av byggnad i vatten, vartiU vW’
domstolen meddelat tillstånd, eller om ändrade föreskrifter rörande hushållningen
med vattnet vid sådan byggnad;
®
20. talan, beträffande andra företag enligt denna lag än de i 6 kap. avsedda, om
ansvar eller skadestånd för hushållning med eller framsläppande av vattnet i strid
mot lag eUer givna föreskrifter sä ock talan jämlikt 2 kap. 31 § andra stycket om
meddelande av dylika föreskrifter eller ändrande av förut givna sådana i fråga om
annan tillhörig byggnad i vatten;
21. talan, som grundas därå, att den, vilken är skyldig att underhålla sådan bygg
nad^ i vatten, som under 16 sägs, brister i fullgörande av denna skyldighet, eUer
dära, att någon utan erhållet medgivande, där sådant erfordras, utriver dylik byggnad;
talan, som utan samband med ansökningsmål föres jämlikt 2 kap. 23 § om

fastighet i vissa avseenden, jämlikt 2 kap. 15 § om rätt ^tt begagna annan tillhörig
byggnad i vatten eller jämlikt 2 kap. 16 § om rätt till utmäl ä annans f^tighet;
23. talan utan samband med ansöknings- eller understäUningsmål om tiUämpnuig
«v stadgandena i 1 kap. 6—13 §§;
.... ,
24. talan jämlikt 3 kap. 6 § om skyldighet för delägare i regleringssamiälug
att deltaga i kostnaden för vattenreglering och om beräkning av den
adan delägare har att taga del, sä ock talan jämlikt 3 kap. 9 § om skyldighet w

beträffande allmän iiottled om vidtagande av sådana, anor niBo
^^gärder^eUer^meddelande av sådana foreshrifter, som i 6 kap. 17 §

|.

27. talan om borttagande eller ändrande av anläggning eller om
sorn skett^ för allmän flottled, såframt talan grundas därå, att
T,g| så oek
prden icke tillkommit i laga ordning eller icke är av laga
för ’olovlig*
ansvar för vidtagande av dylik anläggning eller åtgärd e
shallande med eller framsläppande av vattnet i allmän flottled;
^ flot*'
28. talan jämlikt G kap. 13 § första-.stycket om förverkande av rätten
ledsarhetea vidare utförande;
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samfällighet;
31. talan, som grundas därå, att genom vattenavledning eller invalining vatten
förhållandena ändrats i strid mot stadgande i denna lag eller mot föreskrift, som
meddelats i samband med arbetets medgivande;
32. talan om tillämpning av stadgandena i 7 kap. 57 § andra stycket;
33. talan jämlikt 8 kap. 11 § om ändrade föreskrifter rörande delaktigheten i
underhåll oeli skötsel av gemensam kloakledning eller kostnaderna därför;
34. talan jämlikt 9 kap. 25, 29, 31 eller 42 § om ändrade föreskrifter rörande
kraftbelopp, som.utgår i ersättning för förlorad vattenkraft, samt om ändring i vad
förut bestämts angående uttagningskostnadens storlek ock dess gäldande, så ock ta
lan om förnyad prövning av sådan ständig avgälds belopp, som omförmäles i 9 kap.
23 §;
35. talan om fördelning av uppburen penningersättning, varom i 9 kap. 31 § för
mäles;
36. talan om fastställande av vite, som i 9 kap. 37 § sägs, eller om höjning eller
sänkning av redan bestämt sådant vite;
37. talan jämlikt 9 kap. 39 § om rätt att åter komma i åtnjutande av vattenkraft,
som strömfallsägare till följd av företag enligt denna lag gått förinstig;
38. talan jämlikt 9 kap. 73 § av innehavare av fordran, varför fast egendom häf
tar, om högre ersättning för egendomen eller för därifrån förlorad vattenkraft eller
för skada eller intrång därå;
39. talan jämlikt 9 kap. 74 § om rätt att få återlösa fast egendom, som på grund
av stadgande i denna lag blivit av annan löst.
C. besvärsmål:
40. besvär mot synemäns beslut, varigenom vid syneförrättning enligt 10 kap. Jävsinvändning ogillats, ävensom klagan Över synemännens åtgöranden eller utlåtande i
fall, då utlåtande ej underställes.
D. understSlLningsmål:
41. underställning av samt besvär mot utlåtande vid syneförrättning enligt 10
kap. i fall, då underställning av utlåtandet äger rum. ^ „ , ,
„
' ,,
Hurusom, efter anmälan, ersättningsanspråk i vissa fall skola prövas av vatten
domstolen, därom stadgas i 68 §.
18 §.
Där i denna lag finnes föreskrivet, att vad i något av de i 17 § åberopade la^rnm
stadgas skall äga tillämpning ä annat fall än som avses i samma lagrum, skaii ock
talan, som rör sådan tillämpning, hänföras till vattenmal.
20 §.
•
.
Vid vattendomstol anhängiggjord talan, som ej enligt 17 och 18 §§ är att liänföm
till Tattenmil, men som lof i denna låg beimdlat ämne mJ av vattendomstolen
upptagas, därest invändning mot domstmens behörighet icke i la^ or ning g
eller Sen väckta frågan finnes hava avsevärd betydelse fOr vattenförhåUan ena. pptages talan, som nu nämnts, varde målet räknat som vattenma Ej må doclpa
grund av vad nu sagts vid vattendomstol upptagas
ansvar r g
■varå de i denna lag givna straffbestämmelser icke äro tillämpliga.
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21 §.
Finnes vid allmän domstol anliängiggjord talan, som ej enliH 17 o„i- logj.
liänföra till Tattenmål, men som rör i denna lag beFandlat ämne antvä fra
^
seviird betydelse för vattenförbällandena, äge, på hemställan av den'allma
stolen, vederbörande vattendomstol förordna om målets upptao-ande därstäd
delas sådant förordnande, hän vise den allmänna domstolen målet till fort H
lägping och avdömande vid vattendomstolen, och varde målet räknat som vS'
mål Har vattendomstol meddelat beslut 1 anledning av hemställan, som
skall vid det beslnt förbliva.
Där någon, mot vilken vid aUmän domstol föres talan om borttagande eller
ipde av annan byggnad i vatten än som avses i 17 § !(> och 27, förrän målet bliidf
Tid underrätten avgjort visar, att han hos vederbörande vattendomstol giort ansökan
om sadan prövning beträffande byggnaden, som i 17 § 3 sägs, skall, såframt ei M
pn rör tvist om äganderätt till fastighet eller omfattningen av fastighets ä^ooimåde
den allmänna underrätten hänvisa det där anhängiga målet till handlä-^gning och
pdömande vid vattendomstolen i sammanhang med ansökningsmålet. Varder den
hos vattendomstolp gjorda ansökningen avvisad eller återkallas densamma eller for^ hava förfallit, skall på anmälan av någondera parten den allmänna under
rätten anyo upptaga det där auhängiggjorda målet och detsamma slutligen avdöma.

¬

1 mom. Ansökan enligt 17 § 1 skall vara åtföljd av de ritningar jämte beskrivning och andra handlingar samt innehålla de upplysningar, vilka erfordras för
Qr
tillämnade företagets beskaffenhet, omfattning och verkningar,
öärskiit skola så fullstiindigt som möjligt uppgivas den eller de fastigheter, vaiå
^ySö^^het skall ske eller vilka företaget eljest efter ty i 14 kap. 4 § sägs angår,
e ägares och n^dtjanderättshavares namn och hemvist samt, om företaget

I Ti
-LJei-.ittiianQe auiaggning lor nttagauQe av vatteniarain varae
storlepn av den vattenlrraft, som beräknas kunna vid lågvatten uttagas genom anlapnmgen, uppgiven.
om ansökan enligt 17 § 2, 3, 4 och 6 skall vad i första stycket stadgas 1
tiUampkga delar lända till efterrättelse.
, , v
5 mom. Ansökan, som i 17 § 5 och 13 sägs, skall vara åtföljd av den bes^i
nmg a. byggnadens eller anläggningens läge ocl beskaffenhet samt innehaUa
y ningar 1 övrigt, som erfordras för bedömande av verkningarna utav bygg
anläggningens bortskaffande.
„
vilka
hpLTT
Jäi^ikt 17 § 9, 10 ock 11 skall uppgivas, savitt
då
strömfall eller med fast fiskebvggnad försedda fisken saken må
a?belet
""" utförande eller godkännande av visst arbete, a vilken faäckari
är utfört, sä oek beträffande egendom, som bu na
*"4 mom
ä^^shavares namn ocb hemvist.
, is därom,
huruS
göres enligt 17 § 15, skall sökandp
Syttas, ^
besväTRd i ^ fasatet, varifrån rättigheten tiU överförd kraft skaU
jjava
besparad med mteclning, ävensom de överenskommelser, som 1 ärendet m

J
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träffats med inteckningshavare Ansöknmgen skall därjämte innehålla uppgift å den
plats, dit kraften önskas för framtiden överförd, samt vara åtfölid av plan för den
erforderliga ledningens sträckning.
^
30 §.
Avses med ansökan enligt 17 § 1, 2, 9 eller 11 ändring av befintlig anläggnino' i
vatten, må, där ej enligt denna eller äldre lag medgivande erhållits till anläggnin«?en
i dess skickrföre vidtagande av den ändring, varom fråga är, eller jämlikt 12 ifap.
11 § första stycket ägarens rätt att bibehålla anläggningen är fri Mn klander, an
sökningen icke upptagas, med mindre jämväl prövning av anläggningens laglighet
påkallas.
32 §.
Äro ansökningshandlingarna fullständiga, eller varder vad därutinnan brister inom
ffirelagd tid fullgjort, skall vattenrättsdomaren skyndsamt inhämta nödiga upplys
ningar för bestämmande av det eller de ställen, där bandlingarna efter ty nedan
sägs .skola bällas för parterna tillgängliga, samt därefter om ansökningen utfärda
kungörelse.
Kungörelsen skall innehålla
dels tillkännagivande:
att, intill dess frågan blivit slutligen prövad, ett exemplar av ansökningshandlin
garna skall för dem, som önska taga del därav, finnas tillgängligt å viss för par
terna välbelägen plats hos tjänsteman, kommunal befattningshavare eller pålitlig
enskild person eller, där ansökningen angår företag, som berör två eller flera län
eller eljest ett vidsträckt område, å flera dylika ställen;
att, därest i målet avgivas erinringar eller påminnelser, varom i 39 § förmälas,
eller sådant utlåtande, som i 45 § sägs, jämväl dessa handlingar skola hällas till
gängliga pä förut angivna ställe eller ställen;
att även vattendomstolens utslag i målet skall därstädes i avskrift vara iör par
terna att tillgå; samt
'
att kallelser och andra meddelanden till parterna, under det målet år anhäiigi^t
vid vattendomstolen, skola, där de icke röra allenast sökanden eUer ock särskilt till
ställas den eller dem, till vilka de äro riktade, ske på det sätt, att de genom vattenrättsdomarens försorg införas i viss eller vissa tidningar inom orten och hållas till
gängliga så som nyss är sagt;
, , ,
j
.-j -i
dels ock erinran om innehållet i 3S och 53 §§ jämte besked om den tid, mom vi ken erinringar enligt 38 § skola ingivas.
,
,
t ^ j.- i. i
1 mål, som avsel i 17 § 1-S, 13 och 15, skola i kuDgörelsen de fastigheter, som
sakeu förmenas angå, namngivas eller, i den man det kan ske pa otortjdbart satt,
ntmärkas medelst gemensam geografisk eller annan beteckning, larjam e,
h-ij
den vill med tillilmad byggnad tiUgodogSra sig
S
“'i'?,
uppgift därom skall läin?s. I mål, som avses i 17 § 9 »
IJ;, Wdda 3sl?en
relsen uppgivas, vilka bebyggda strömfall eller med fast fi.skebygo
- nv\’i9st
aaken m^rangå, så ock, drinsökningen avser ntiörande eUer godkännande av visst
ajbete, å vilken fastighet arbetet skall utföras eller är utfoit
^
• o
, Innefattar ansökan* om tillstånd till utnyttjande av samfsUt strorfall sa som i
tap- 7 § sägs, tiUika inbjudan till övriga delägare att deltaga i företaget skall i
kungörelsen, med omförmälin av sistnämnda förhäftande. Jämväl intagasforel^^^^
lör delägare, som vill begagna sig av inbjudningen, att tillkänna^
_
ordning och inom den ti3, som to förelagd för bestridande av ansokmngen eUer
263—200074. Sven^l-fifr/atiniflasiaTiiling 1920, JV.-r 459^462.
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framställande av invändningar i fråga om företaget, vid äventvr aff
låter detta, skall hava försuttit sin rätt att bliva delaktig i företao-et^ ’
Om Ivungörelsens innehåll i fall, som avses i 61 § första stvclet rrHii
finnes stadgat.
'
> ö
vad där
Är fråga om ansökan, varom i 17 § 10 och 14 förmäles, skall kunp.aT.n.. v
denna § eller 61 § första stycket utfärdas allenast, då vattenrättsdomar?n
nödigt. Utfärdas ej sådan kungörelse, skall dock tiden och stället för v5L^
stolens sammanträde sist å tjuguförsta dagen förut kungöras på sätt i 33 § ^
stycket sägs.
®
Huruledes mål i visst fall må kunna behandlas utan förutgången kunnörelse da
om stadgas i 61 § andra stycket.
^
33 §.
Kungörelse, som i 32 § sägs, skall genom vattenrättsdomarens försorc^ dels för'
uppläsande så snart ske kan i ty^rkan genast avsändvus, i mål, som i 17 § l-g
samt 13 och lo avses, till pastorsämbetet i den eller de församlingar, där fasbVhe'
ter, som saken förmenas angå, äro belägna, i mål, som avses i 17 § 9, 10. dl ock
12. till pastorsämbetet i den eller de församlingar, där den del av farleden eller flott
leden, varom fråga är, framgår, samt i mål, som avses i 17 § 14,. till pastorsämbetet
i den eller de församlingar, i vilka ansökan om företaget förut kung;]orts, dels ock
inom tio dagar införas i en eller flera av ortens tidningar sä ock i allmänna tidningarna. Ett exemplar av kungörelsen skall tillika med ett exemplar av ansbbingshandlingama ofördröjligen sändas till det eller de ställen, som i kungörelsen an
givits.
^Yattenrättsdomaren skall därjämte, såframt i målet är fråga om ansökan enligt
17 § 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10 eller 11, utan dröjsmål i betalt öppet brev eller brevkort å
posten avlämna underrättelse om kungörelsens utfärdande, om det eller de ställen,
varest handlingarna i målet hållas för parterna tillgängliga, samt om den för erin
ringars avgivande bestämda tiden till envar i ansökningen uppgiven eller elj^t
honom känd ägare av fastighet, som i kungörelsen om förmäles, så ock till de
nyttjanderättshavare, vilkas rätt beröres i saken. Underrättelsen skall adresseras tiU
den fastighet, varom fråga är, såvitt ej säker kunskap vinnes om annan
inom landet för mottagaren. Varder efter ty i 37 § sägs sökanden
giya viss sakägare kungörelsen, erfordras ei underrättelse, som nu sagts, till s
sakägare.
Där sakägare, som i andra stycket sägs, varder för vattenrättsdomaren
efter underrättelsernas utsändande, skall vattenrättsdomaren ofördröjligen pajv^
nämnda sätt meddela sådan sakägare underrättelse om målet så ock om
.. i^Qg.
sin rätts bevakande inä hava att iakttaga. Befinnes underrättelse, som bli
ten avlämnad, hava försetts med oriktig adress, och vinnes upplysning °
prpg rätta adress, eller finnes sakägare, till vilken underrättelse
oä
bort sändas, hava förbigåtts, vare lag samma. Ei må dock målets handläg»
2-^görande uppehållas av anledning, som nu sagts.
, .-.i. skifteslag
w ®|lok^^oan fast egendom, som saken angår, samfäUd for .
til
er eljest för flera fastigheter, erfordras ej underrättelse, varorn
styrelse,
de särskilda delägarna i den samfällda egendomen. Finnes för denna kä
vame styrelsen på nämnda sätt underrättad.
, »f+aitomaren ell^ .
xroH
som saken angår, vare pliktig att till vattenrä
^gimes lät* !
vattendomstolen nppgiva innehavare av nyttjanderätt till fastigheten, där
^
berores av saken. Underlåter han det, och uppstår skada för nyttjanderä
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Kan inverkan ske på kanal- eUer slussanläggning, förelägge vattenrätfcsdomaren
sökanden att inom tid, soin i varje fall föreskrives, och vid äventyr, som nedan sägs,
till vattenrättsdomaren ingiva bevis, att kungörelsen delgivits anläggningens ägare
eller styrelsen för densamma på sätt, som för delgivande av stämning är stadgat.
Lag samma vare beträffande känd förvaltning eller styrelse för annan allmän farled
eller vattenregleringsföretag eller fiottningsstyielse för allmän flottled eller syssloman
eller styrelse för torrläggningsföretag, där det företag, varom i målet är fråga, berör
led. eller företag, som nu nämnts.
Ar fråga att genom tillärnad byggnad taga i anspråk av annan tillgodogjord vat
tenkraft, förelägges sökanden enahanda delgivningsskyldighet med ägaren av den an
läggning, där kraften tillgodogöres. Varder denne vid delgivningsförsök å särskilda
dagar ej anträffad i sitt hemvist, må kungörelsen med samma verkan delgivas före
ståndaren för kraftanläggningen eller, där föreståndare ej finnes eller ej vid särskilda
delgivningsförsök anträflås, fästas å lämplig plats vid anläggningen.
Lär fråga är om ansökan, som i 17 § 15 avses, förelägge vattenrättsdomaren sö
kanden att inom tid, som vattenrättsdomaren bestämmer, och vid nedan stadgat även
tyr ingiva bevis om kungörelsens delgivning med ägaren av det strömfall, från vil
ket kraftbelopp, varom fråga är, tillhandaballes. Vad nu sagts äge motsvarande tilllämpning beträffande ansökan enligt 17 § 7 eller 8,
..i •
Försummar sökanden vad enligt denna § förelägges honom, skall ansökningen av
vattenrättsdomaren förklaras förfallen; och varde bevis d^om med de skäl, vara eslutet grundas, tecknat å ett exemplar av ansökningen. Tillkännagivande om bes utet sksSl lämnas parterna i den för kallelser till dem stadgade ordning.
Imcm. Erfordras fdr bedömaade av målet sirskUd tekoisk utredning eller vidlyfti gare värdering, uppdrage vattenrättsdomaren, däx sadant
^ ^
träde, som i U § sä-gs, eller ock ät annan sakkunnig person att
undersökning avgiva utlåtande i målet. Tarvas utredning
P
>
Sti^Ä skall hållas så snart
parterna bestämda ordning underrättar dem
SU slut, skall utlåtandet" utan dröjsmål översändas till
bonom hållas för parterna tillgängligt å förut bungjorda staUe
ordas i något hänseende andra tekniska anordningar e
tillo-äno-ningen med vattnet än sökanden må hava föreslagit, skall
äaUas tm,an^
ligt under minst fjorton dagar före
uppdraga åt vatten£ mom, Vattenrättsdomaren må ock, där sa finn
vattenrättsnämnderättsingen.iörerna eller en av dem att,
I enklare fall må sådant
männen eller en av dem, verkställa undersökning å sUUe .
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yattenrättsdoniaren. Där undersökning sker allenast såsom förberedplcn
,
lens sammanträde jtill syn på stället, vare dock underrättelse och proSiSf
nämnts, ej av nöden
3 mom. Där vid undersökning enligt denna § i mål rörande vattenreo-l^
loT flora

filler pti ellftr flprn mnrlryrro-^o

nn

tm

medelst undersökningsförrättarens påskrift^samt övmsänd till vattenrätSmareiJ^

¬

I mäl, som i 17 § 9 och 11 omförmäles, må vattenrättsdomaren, där sökanden .Isr
om anhåller och ärendet hnnes brådskande, medgiva vidtagande av erforderliga
visoriska åtgärder. Omfattar sådan åtgärd vidlyftigare arbete eller är avserMil"
träng pä allmän eller enskild rätt därav att befara, må sådant förordnande av vat
tenrättsdomaren lämnas, allenast såframt sökanden hos Konungens hefallningshavaade ytäller pant eller borgen för skadestånd, som han kan kännas skyldig utgiva tik
fuyd av arbetet i fråga.
Beslut, som nu sagts, må utan hinder av däröver anförda besvär lända till efter
rättelse, såframt ej vattendomstolen eller vattenöverdomstolen annorlunda förordnar
49 §.
Vattendomstolen eller vattenrättsdomaren äge, där så finnes nödigt för måleta av
görande, fran förvaltande myndighet begära utlåtande i fråga, som faller inom myn
dighetens verksamlietsomräde.
Ax fråga om inrättande, ut\ddgande eller förbättrande av allmän farled eller om
^ygg^i3-d i eller vid allmän farled, skall vattendomstolen eller vattenrättsdomaren,
lörrän målet avgöres, från lotsstyrelsen inhämta yttrande, huruvida från dess sida
nagot finnes att erinra i avseende ä företaget.
T?"

-1

.

.

§•

k ör målets prövning sammanträder vattendomstolen till syn pä stället eller, dfir
mrUet kan prövas iitan sym, å annan plats, som är för parterna välbelägen.
Iiaen och stället för vattendomstolens sammanträde bestämmes av vattenrättsdo
maren och skall sist ä fjortonde dagen före sammanträdet tillkännagivas parterna i .
den för kallelser till dem bestämda ordning.
»
^ liar sökanden begärt syn på stället, och avser ej målet företag enligt 5 eller b
kap., ma dess avdömande ej ske utan syn. Äskas i mål om byggnad för '^artne
tiiJgodogörande syn av någon, som förmekar sig lida skada av sådan hyggafd,
ag samma, såframt ej syn finnes uppenbarligen ieke vara erforderlig för tiUgo
ende av parternas rätt.
oG ^
1
vattendomstolens sammanträde återkalla ^nsökuingen, göre
vattenrättsdomaren, och avskrive denne målet från vidare behäng
malet företagits till handläggning vid sammanträde med vattendom
sökandens talan ske allenast hos domstolen.
_
medde-

attenreglering, då sådant företag äx föremål för behandlin O
ningsmäl stadgade ordmng.
1 mom. Där genom vattendomstols utslag lämnas medgivande att hygS *
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skall utslaget innehålla noggranna hestkmmeUer om byggnadens läge och konstruk
tion, om den ersättning, som skall till foljd av företaget utgå, i den mån ei pröv
ning därav Jämlikt 9 kap. 47 ^ göres beroende på särskild taian eller bestämmelser
därom skola trättas i den tör expropriation stadgade ordning, samt om de villkor i
övrigt, som må vara behövliga för tiUgodoseende av allmän och enskild rätt. så ock
i den mån det prövas erforderligt, innefatta bestämmelse om vattenmärke eller andra
föreskrifter om busbållningen med ocb framsläppande av vattnet såväl efter byo-^nadens fullbordan som under byggnadstiden.
2 mom. Är fråga om byggnad för vattnets tillgodogörande, skall ntslaget anc-iva
med vilken fastighet rätten till tillgodogörandet skall för framtiden vara förenad!
Denna fastighet (strömfallsfastigheten) hör. där så lämpligen kan ske, omfatta alle
nast den sökanden tillhöriga mark, som npptages av byggnaden och därmed förenade
anläggningar, jämte den del av vattenområdet, som sökanden äger. Vattenrättsdomaren bÖr förty, när omständigheterna därtill föranleda, tillse att, såvitt möjligt, en
till strömfallsfastighet lämpad fastighet varder under målets handläggning bildad.
Utslaget skall jämväl angiva, i vad mån tillgodogörandet medgivits pä grund av
äganderätt eller av annan grund, samt, där med byggnaden avses tillgodogörande
aUenast av en del av det framrinnande vattnet, huruvida ntslaget vilar pä antagan
de att jämväl vattnet i Övrigt i strömfallet eller den del därav, vars fallhöjd tages
i anspråk, eller den sida av strömfallet, om vars tillgodogörande är fråga, tULnör
fastighet, för vilken sökanden såsom ägare fört talan i målet.
I utslag, varigenom medgivande lämnas till byggnad för utnyttjande av vatten
kraft, varde vidare angivet, huruvida byggnaden är av beskaffenhet, att de i 4 kap.
meddelade bestämmelserna om skyldighet för byggnadens ägare att tillhandahålla
kraft åt kringliggande bygd ävensom angående nyprövning och lösningsrätt för kro
nan därå äga tillämpning.
3 mo7n. Vad i 1 mom. stadgats skall i tillämpliga delar lända till efterrättelse be
träffande vattendomstols utslag i andra ansölmingsmäl. I utslag, varigenom lämnas
medgivande till utförande av vattenreglering, varde angivet, om^ regieringsiöretaget
är av beskaffenhet, att stadgandena i 4 kap. om nyprövning^^ ocb om avgifter dära
äga tillämpning. I fråga om meddelande av bestämmelser rörande delaktigheten i
företaget skola i tillämpliga delar gälla föreskrifterna i 10 kap. 67 §.
63 §.
I sammanhang med beslut, varigenom ifrågasatt byggande i yatten eller utförande
av vattenreglering medgives, bestämme vattendomstolen
Jaa, i yegei ej overs igande tio år eller, där fråga är om anläggning för allmän äottled, tva ar, inom vilken
arbetet skall vara fullbordat.
i n •i.vo
Vad i 10 kap. 56 § stadgas i fråga om företräde mellan ohka företag sM ä^a
motsvarande tillämpning, då dylik fråga uppkommer i samband med ansoknmgsmal
i andra fall än som avses i nämnda lagrum.
Ändå att sökandens talan bifalles, varde honom ålagt att
kostnader å målet, som prövas hava varit nödiga för tillvaratagande a
,
^ock att i mål rörande företag enligt 5 eller 6 kap. sakägare ej är berätta^^ i^
gottgörelse i annat fall än att han måst vidkännas kostnad for tillvarata,^ an de av

^Srrsfairfntadning eller

i

msett eller skäfigen hort inse, att fog därför saknas, och vaUas därav uppskov
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målet eller eljest ökade kostnader, gottgöre kan sökanden de utgifter, som däri
genom
åsamkats denne.
bb 9.

Anmälan om ersättningsanspråk, som avses i 2 kap. 24 §, så ock moWn j
anspråk vid företag enligt 3, 5, 7 eller 8 kap. skall göras skriftligen och i två
i ^
ingivas till vattenrättsdomaren. Ena exemplaret varde genom vattenrättsdomaren^ft
sorg i rekommenderat brev tillsänt ägaren av den vattenbyggnad eller anläcr?^'^^'
varom fråga är.
Efter utgången av den tid, inom vilken ersättningsanspråk, som nu sac^ts, må an
malas, skali vattendomstolen för prövning av anspråk, som inom behörig tid anmälts'
sammanträda till syn pä stället. Aro Sera anspråk anmälda, varde de såvitt möj’
ligt juövade i ett sammanhang. Om tiden och stället för vattendomstolens samman
träde skall sist å fjortonde dagen förnt till parterna avsändas underrättelse i rekom
menderat hrev så ock kungörelse införas i en eller flera av ortens tidningar.
Angående sk^yddighet för byggnadens eller anläggningens ägare att ersätta motpart
kostnad, som föranledes av prövning enligt denna §, gälle vad i 65 § är om sökande
stadgat. Finnes den, som anmält ersättningsanspråk, hava saknat skälig anledning
därtill, varde honom ålagt att gottgöra byggnadens eller anläggningens ägare de ut
gifter, som denne till följd därav fått viä.kännas.
69 §.

¬

förmäles i 77 oeh 78 §§, skall påkallas medelst ansökan hos vattendomstolen.
70 §.
_
.
^ ^
För ingivande av erinringar eller påminnelser eller skrifter i anledning av mroranande om ytterligare eller ny skriftväxling eller ock bevis om delgivning äge vat
tenrättsdomaren bevilja anstånd pä viss tid, när skäl därtill äro. ^
Varder före utgången av tid, inom vilken det åligger part att nagot fullgöra, ög»
förfall visat, utsatte vattenrättsdomaren ny tid.
Beträffande fråga, vari det enligt förestående stadganden tillkornmer
domaren att besluta, bör han, där frågans beskaffenhet det påkallar, rädgöra
vattenrättsingenjörema.
^
nrlunda
Av vattenrättsdomarens beslut är vattendomstolen ej förhindrad att ann
förordna.
iorda
Vattenrättssekreteraren åligge att över alla vid vattendomstolen an
gjjyjdansökningsmäl föra förteckning, utvisande tiden, då varje mål inkomnii ,
tagna åtgärder samt tiden för målets avgörande.
id vatVattenrättsdomaren före med biträde av vattenrättssekreteraren
gj._ I
tendomstolens sammanträden och underskrive detsamma å ^f^mstolens v g
m^yen handling må ej i protokollet intagas, utan där allenast
För varje ansökningsmäl skall av vattenrättssekreteraren
i Qck avskr*^
tan de ett exemplar av samtliga de handlingar, som i målet
A^ddelade
av de utav vattenrättsdomaren i målet utfärdade kungörelser och
^
ävensom ay vattendomstolens protokoll och utslag i målet jämte
kartor, xitningaa: och andra handlingar, som akten omfattar.
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Vid akten skaU jämväl fogas en av vattenrättsdomaren underskriven förtecknine
över de underrättelser, vilka på grund av bestämmelserna i 33 och 47 §§ blivit a?
honom å posten avlämnade; och skall förteckningen angiva den dag, då avlämnandet
skett. Där ej av eljest föreliggande omständigheter annat förhållande framgår, utgöre förteckning, som nu nämnts, bevis att den uppgivna dagen underrättelser av
sänts under de i förteckningen urtagna adresser.
BeträfPande skyldighet att till Svea hovrätt insända ett exemplar av akten i målet
skall vad rörande insändande till hovrätt av underrätts dombok är stado-at äga mot
svarande tillämpning.
75 §.
Vill någon mot annan föra talan, som i 17 § 16—39 avses, ingive tiU vattenrätts
domaren skriftlig mlaga, innehållande uppgift å svarandens namn och hemvist sä
ock å kärandens påståenden jämte skälen därtill; bifoge ock de handlingar käranden
vill åberopa till stöd för sin talan.
Inlaga, som nu sagts, skall jämte därtill hörande handlingar ingivas i två exem■)lar; dock äge i fråga om kartor och ritningar samt handlingar av vidlyftigare
beskaffenhet vattenrättsdomaren medgiva befrielse från denna skyldighet.
Beträffande mål rörande häktad gtUie vad i 84 § finnes stadgat.
81 §.
Vad i 42—45 §§, 49 § första stycket, 50 § första stycket, 51, 52, 55 §§, 56 § första
stycket, 57, 58, 64, 67, 70 — 72 §§, 73 § första, andra och fjärde styckena samt 74 §
stadgas heträffande ansökningsmål skall, där annat ej framgår av vad nedan i denna
§ sägs, äga motsvarande tillämpning i fråga' om stämningsmål.
TJtlåtande, som i 45 § sägs, skall hållas för parterna tillgängligt ä vattenrättsdomarens tjänsterum.
I de fall, då, enligt vad för ansökningsmål finnes föreskrivet, parterna skola erhålla
besked i den för kallelser till dem i 32 § bestämda ordning, skall i stämningsmål
med avseende å sättet för meddelande av sådant besked i stället lända till efterrät
telse föreskriften i 80 §.

fe
ed
annan påföljd av brottslig gärning.
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83 §.
Där någon, mot vilken talan föres i stämningsmål, tiU bemötande darav hos vattenrättsdoäaren gör ansökan, som i 17 § 2, 3, 4, 9 10 eller 11 avses, varde målet
1 dess helhet handlagt i den för ansökningsmål stadgade ordning, där det pj ar av
beskaffenhet att jämlilt 61 § andra stycket ändock höra behandlas som stämningsmål.
Har i stämningsmål vattendomstolen eller har allmän domstol eUer overexekutor
förordnat om borttagande eller ändrande av byggnad eller annan anläggning i vatten,
utslaget ej må verkställas, innan ansökningsmålet blivit slntbgen avgjort eller ock
"vattendomstolen annorlunda förordnar.
85 §
Är sakägare missnöjd med beslut, varigenom under
^
synemännen ogillat framstäUd jävsinvändning, ingive mom trettio dagar från det
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beslutet aTkiinnats till vattenrättsdomaren sina besvär jämte utdra
nens protokoll, i vad det avser det överklagade beslutet.
syaemän.
Är någon eljest missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrSHT.;.
kap-, eller vill kan föra talan mot sjmemännens utlåtande eller mnt
uppskattning av båtnad enligt 77 ock 78 §§ i nämnda kap ina^e i Ll
företag enligt 6 kap., inom trettio men eljest inom sextio dagar från dpn
ningen förklarats avslutad sina till vattendomstolen ställda besvär
^
I besvären slcola fullständigt upptagas Idagandens alla påståenden ock skHl.«
till; ock skola vid besvären fogas de kandlingar klaganden vill åberona tiÄÄ‘
ändringssökandet.
^
ijioaiör
Besvär, varom i andra stycket förmäles, skola ingivas i tre exemplar. Havahp^s
ren ej ingivits i föreskrivet antal exemplar eller Hnner vattenrättsdomaren eljest flm
exemplar vara eriorderliga, iöreläg^e kan klaganden viss tid att in-^iva det antS
exemplar, som ytterHgare är av nöden, vid äventyr, ora det försummas, att nå kla
gandens kekostnad av besvärshandlingarna verkstälies avskrift i erforderlig antal
exemplar.
. °
Hiiruledes påståenden rörande synemännens åtgärder oek förslag i frågor, som omförmälas i 10 kap. 19 §, må göras kos Konungens befallningskavande, därom stils i
lagen om flottning i allmän ilottled.
87 §.
.
^Sedan de i 86 § andra siycket omförmälda kandlingar inkommit ock besväisUdeu
gatt till ända, skall vattenrättsdomaren, så snart ske kan, låta ett exemplar av besvärskandlingama tillställas den eller de personer, som efter ty därom är stadgat
ntsetts att mottaga förrättningskandlingarna, samt angående besvären utfärda kun
görelse.
Kungörelsen skall innekåUa
dels tillkännagivande:
att, intill dess målet slutL’gen avgjorts, ett exemplar av besvärskandlingarna ävmsom av inkommande förklaringar ock påminnelser samt av ntlätande, som enligt 45 8
må komma att avgivas, skall källas för sakägare tillgängligt kos bemälde person
eller personer;
att även vattendomstolens utslag i målet skall på nämnda sätt i avskrift vara för
parterna att tillgå; samt
att kallelser ock andra meddelanden till parterna i målet, under det målet är m
kängigt vid vattendomstolen, skola,- där de icke särskilt tillställas 8 en el ler dem, ^
yiiba de äro riktade, ske på det sätt, att de genom vattenrättsdomarens försorg
ligguras i viss eller vissa tidningar inom orten samt käUas tiUgängkga hos
nämnda person eller personer;
_
l
dels^ ock erinran om innekållet i 89 § samt, där besvären ej
®>,:-i.iariiig
om värdet a båtnad eller om ersättning, besked om den tid, inom vilken
skall enligt 89 § avgivas.
^
...ättning, i
Anga besvären allenast fråga om värdet ä båtnad av företaget eller
^ efter
If öl
innekäll, såvitt rör tiden för förklarings avgivande, iämp
stadgandet i 89 § andra styiket.
detlämp' ;
_ i sammankan!?-

l-mm-nvrUc

it må i allmänket ej utsättas till tidigare dag än i
den för förklarings avgivande
vgivaude bestämda tid; dock må, där i besvären
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Angå besvär, som anförts ay enskyld sakägare, allmänna intressen, skall, dä fräva
är om foretag enhgt 3, , eller 8 kap., ett exemplar av besvärshandlingama jänfte
kungörelsen tillställas den myndighet, som enligt vad i 10 kap. 42—44 |§ finnes för
varje särskilt fall föreskrivet äger bevaka nämnda intressen.
Där i besvär Över syneförrättning rörande företag enligt 3. 7 eller 8 kap före«
talan mot ägare eller nyttjanderättshavare tiU sådan fastighet, vilken ej ano-ivits i
någon angående syneförrättningen offentliggjord kungörelse, förelägge vattenrätts*
domaren klaganden att inom viss tid ingiva bevis därom, att styrkt avskrift av be
svären jämte den rörande desamma utfärdade kungörelsen blivit i den för delgivande
av stämning stadgade ordning delgiven ägare eller nyttjanderättshavare, som ovan
sagts. Om dylikt föreläggande samt påföljden, där det ej fuUgöres, äge vad i 37 §
stadgas motsvarande tillämpning.
89 §.
Sakägare, som vill bemöta vad i besvären anförts och yrkats, skall till vattenrättsdomaren ingiva förklaring i två exemplar inom viss tid, minst trettio dagar efter
kungörelsens dag vid äventyr, där förklaring ingives senare, att vattendomstolen ej
är pliktig att fästa avseende vid densamma, i den mån den rör annat än fråga om
värdet ä båtnad eller om ersättning, som bör till fölid av företaget utgå.
I fråga om tiden och sättet för avgivande av förklaring över yrkande, som i be
svären göres angående värdet å båtnad eller ersättning, så ock rörande påföljden av
underlåtenhet att avgiva sådan förklaring skall gälla vad i 53 § stadgas i fråga om
yrkanden och påståenden, som där avses.
91 §.

.. LjLiiugbinai snajui jamte i maieu

uxiauiu»

ucaxu.

w

tid och plats, som vattenrättsdomareu bestämmer och låter kungöra genom tre veckor
före sammanträdet utfärdad kungörelse, vilken offentliggöres pä sätt i 88 § första
stycket är för motsvarande fall stadgat samt tillställes den eller de personer, som
utsetts att mottaga förrättningshandlingarna.
92 §.
Vad i 29 § andra stycket, 39—41 §§,“56'§ första stycket, 60 § första^ andm och
Ijärde styckena, 70—72 §§, 73 § första, andra och fjärde styckena samt /4 § stadgas
beträffande ansökningsmäl skall äga motsvarande tillämpning a undersföllningsrual
ävensom i tillämpliga delar å besvärsmål vid vattendomstolen, 60 § dock med iakt
tagande av bestämmelserna i 3 kap. 11 §, 6 kap. 3 § 1 mom. samt 7 kap. 45 och 55 99.
Bestämmelseima i 42—45, 48, 49 §§, 50 § första stycket, 51, 52, 54, 5o, 57 5J,
62—64, 66 och 67 §§ skola i tillämpliga delar gälla besvärsmål vid vattendomstolen
och underställningsmål.
264—200074. Sventkfur/aitningscamlinff 1920, A^-r 4öd—462.
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94 §.
I nnderställningsmal rörande foretag enligt 6 kap. skall vattenrättsdomaren
Konungens befaUningshavande hlim& att moni^ lämplig tid avgiva yttrande röraS
å ena sidan gagnet för orten av det i malet ifragasatta företaget oc\ ä andra
de olägenheter, som tilläventyrs av detsamma äro att förvänta.
^
■ Där^^i mäl rörande företag enligt G kap. bestämmelser erfordras angående fråeor
som omfurmälas i 10 kap. 19 §, åligge det vattenrättsdomaren att, sedan målet blivit
hos vattendomstolen avgjort, för prövning av sådana frågor Översända handlin<^arDa
i målet till Konungens befaUningshavande; och gälle angående ärendets handlägg
ning hos denna myndighet vad däriitinnan stadgas i lagen om flottning i allmän
flottied. Handlingarna i mäl, som nu sagts, skola förvaras hos vattendomstolen
och höra förty, sedan målet blivit avgjort, av vederbörande myndighet dit åter
ställas.
Ät beslut i mål rörande företag enligt o eller 7 kap. av beskaffenhet att föranleda
väsentliga förändringar i den enligt 10 kap. 67 § rörande delaktigheten i företaget
upprättade längden, äge domstolen uppdraga åt förrättningsmannen att upprätta ny
sadan längd i enlighet med domstolens beslut.
Om bidrag tiU kostnaden för vattendomstolarnas organisation och verksamhet.

¬

95 §,
.... .-n
Lämnas jämlikt denna lag medgivande till by’^ggande i vatten för yattnete uUgodogörande såsom drivkraft eller tiU vatteni-eglering eller till torrläggnmg^öretag,
som avses i 7 kap., eUer meddelas i syfte att vinna ökad möjlighet att utnTOja va tenkraft ändrade bestämmelser rörande hushållningen med vattnet, åligge sökan ea
att, innan medgivet arbete må påbörjas, eller, där fråga är om ändrade
bestämmelser, dessa må tillämpas, erlägga viss avgift såsom bidrag tiii kos
för vattendomstolarnas organisation och verksamhet.
, ^smTule
Avgift, som nn nämnts, skall beträffande byggnad för
såsom drivkraft bestämmas i förhållande till den förut icke
^ nvdra'^
kraft, som beräknas kunna vid lågvatten uttagas vid byggnaden, dock m , ^
för den vattenkraft, för vilken i samband med regleringsiöretag avgiit or , °
Här med vattenreglering eller med ändrade hnshällningsbestämmelser aS}
^

•-

^

■ ämmas i förhållande tiU okningenj

; i sökandens eUer. da
regleringssamfälligheten 0 ■
faU. Avses att möjliggöra utnyttjanUe av fornt rittagbar vattenkra p
gare sätt, varde avgiften bestämd i förhållande till den ölmingi^^^ olcorna bexedes.
som genom företaget eller genom de ändrade hushållningsbestämm
tiihka
Ax ändamålet med vattenreglering jämväl torrläggning av mark, skau b ^
ntgå i förhållande till värdet av ten båtnad, som i nämnda
+ 7 kapföretaget. Vad nn sagts äge ock tillämpning i fråga om företag e & ^
utg^
avgiften skall läggas storleken av viss vattenkrat ,
hästta^
varje hästkraft tiU och med 5,000, femtio ore
l0,00 '
över 5,000 tiff och med 10,000 samt tjugufem öre för varje
kroco^
-5’
då fråga är om vattenreglering, överstiga J o jj^tnad, so
Skall avgiften beräknas efter ökningen i värde å vattenkraft eller efte^^^ båtnade»heredes mark, varde den erlagd med en för tusen av värdeökning
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talan fnllföljes mot vattendomstols utslag i mal, som
a
kgp., part skaU i vattenöverdomstolen
e o-ått till ända eUer, där sådan
efter det tiden för anförande av besvär jämlikt 108 §
o-lvits
besvärstalan förts, efter det slutligt utslag i^ anledning
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Avgift, som efter ovan nämnd beräkning sknlle uppgå till mindre belopp än tio
kronor, skall icke erläggas.
96 §.
Storleken av avgift, varom i .95 § förmäles, skall enligt där meddelade grunder
bestämmas av vattendomstolen eller, då fråga är om foretag, vartill medgivande läm
nas vid syneförrättning enligt 10 kap., av synemännen.
Huru avgifter, som nu nämnts, skola indrivas ock fÖr det därmed avsedda ända
målet användas, därom förordnar Konungen.
97 §.
Sökande i ansökningsmål vare pliktig att förskjuta;
kostnaden för sådana kungörelser ocb underrättelser i målet, vilka det åligger
vattenrättsdomaren att oifentliggöra eller avsända, så ock för handlingarnas till
handahållande, såsom i 32 § .sägs, där särskild utgift härför ifrägakommer;
ersättning för sådana utgifter för vattendomstolens sammanträde, varom i 11 §
andra stycket förmäles;
gottgörelse åt person, som jämlikt 35 § 1 mom. särskilt förordnats att biträda sak
ägarna i målet;
gottgörelse åt sakkunnig person, som jämlikt 44 § tillkallas i målet såsom sak
kunnigt biträde åt domstolen;
ersättning fÖr undersökning enligt 45 § 1 mom.; samt
gottgörelse åt vattendomstolens ledamöter och sekreterare för inställelse vid dom
stolens sammanträde, där detta hålles vid syn å stället, eller vid undersökning en
ligt 45 § 2 mom., dock ej ersättning för längre resa än från järnvägs- eller angbatsstation, som ligger närmast sammanträdesplatsen.
^
Vad nu sagts beträffande sökande i ansökningsmål äge motsvarande tillämpning
i avseende å kärande i stämningsmål samt å klagande i besvärs- och understäliningsmål, i den mån kostnaden förorsakats av hans besvär.
j
Där i understäUningsmäl kostnad, som nu nämnts, är ay naden vmo om deg lorskjutande lag, som f 10 kap. 30 ock 79 §§ sägs, i den man ej kostnaden eiter ty
“"Hk\tL^tknS!^tmk1^oÄ^aa förpliktas att gäld
gottgöras honom av annan part, varde avgjort enligt de rörande r
a £=
i vattenniål gällande regler.
^
Part, som vädjat mot vattendomstols utekg, =“1 i vattenBveidomstol|n s^g ins^^^
bin.tov, fraW s
filler. däT anläggBuig, foietag eJicr atgärU, voiom

7
y
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Talan mot vattendomstols slutliga_ ^ifslag i ^g^‘^^°^a^^ene/e5?ttnSg.‘^fullföy
6 kap skall, i vad beslutet rör annat än
|j0ra^e statsdepartement sist före
hos Konungen genom besvär, som iugi\^ kltao-et berör område inom Norrbottens
klockan tolv a ti-ettionde dagen eller,
4 fvrtiofemte dagen från beeller Västerbottens läns lappmark, fore klockan toiv a „
slutets dag.
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I samma ordflin^, som nii sagts, skall ock talau.-fullföljas mot hp i <■
rättsdomaren jämlikt 6 kap. lo § andra stycket meddelat i avsp^nrlo
’fatten-bordande av föreskrivna tilläggsarbeten.
^ “denförfqp.
Beträffande besvärstalan, som i denna § avses, skall i tillämnliffa öpI
i 105 ock 107 §§ stadgats angående besvär, som anförts lios vattenövSmåol
12 KAP.
Om vattenbok.

¬

1 §.
Pör Tarje vattendomstols område skall föras bok för antecknande av de miiarlft,,
löiande företag enligt denna lag, yarom här nedan stadgas. Denna bok kallas vattffi
Vattenboken föres i tre avdelningar:
första avdehiingen: för inskrivning av faktiska ocb rättsliga förkällanden rörande
anlaggnmgar för tillgodogörande av rinnande vatten såsom drivkraft eUer annorledea
sa oek rörande dammbyggnader, ändå att de ej avse vattnets tillgodogörande: dock
att vad nu stadgats ej äger tillämpning å andra anläggningar för allmän farled eller
allmän iiottled än dammbyggnader;
(ifidra. avdelningen: för införande av uppgifter om beslut i farleds- ock flottledsmal rörande inrättande av allmän farled eller allmän flottled eller rörande nya eUer
ändrade anordningar eller föreskrifter med avseende å befintlig allmän farled eller
allmän flottled så ock om andra förkällanden, vilka efter ty därom stadgas i lagen
om fiottning i allmän flottled böra antecknas i vattenbolcen; samt
t'} edje avdelningen: för förtecknande av alla efter den 1 januari 1921 i laga ordning beslutade torrläggningsföretag ock andra till första och andra avdelningen ej
känförliga anläggningar med avseende ä vatten.
^ 1 vattenboken böra oek anmärkas hydrografiska och topografi.?ka beskrivningar
över de inom vattendomstolens område belägna vattendrag med tillkörande vatten*
samlingsomräden, i den män sådana beskrivningar äro eller varda av vederbörande
myndighet utarbetade.
fl §.
ISär, efter det denna lag trätt i kraft, be.slnt av domstol eller annan myndighet
meddelats och vunnit laga kraft rörande verkställande, ändrande eller horttapn
av anläggning, varom enligt 1 § inskrivning bör ske i vattenbokens första avd^mng
eller beträffande buskållningen med vattnet vid sådan anläggning ^Her ock jam

’ c
delas iämliU
tillkan^abfllla

6 kap. uu g av redan verkstäLLd aniaggmy&° roT°;^it3. ja.ea
"^^^Senom ändring göres i förhållande, som förut in
at
^ ^ kap. föreskrift om skyldighet för ägare a ,
in
bftråffande sagd. sbyld.d
,g»«s i TOttenbokef.
----------------“
.vatteadofflsom nu sagts, blivit av annan domstol eller myndigie* än
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stolen meddelat, skall underrättelse om beslutet jämte erforderliga baudUngar och
upplysningar genom den beslutande myndighetens försorg så snart si o- o-öra låter
tillsändas vattenrättsdomaren.
^
14 §.
När efter den 1 januari 1920 vattendomstol eller annan myndighet meddelat sådant
beslut i flottledsmal, varom anteckning bör göras i vattenbokens andra avdelning,
åligge det vattenrättsdoiparen, sedan De.slutet vunnit laga kraft, att utan särskild
ans^an i sagda avdelning göra anteckning därom, med angivande av dao'en för
bcslutBt, det vatteii, som aäxa^v beröres, samt företagets eller anläggningens liuvndsakliga beskaffenhet. Har annat beslut, varom anteckning hör 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
ä sådant beslut vad nu sagts äga motsvarande tillämpning.
Har beslutet meddelats av annan domstol eller myndighet än vattendomstolen,
skall underrättelse om heslutet jämte erforderliga handlingar och upplysningar ge
nom den heslutande myndighetens försorg så snart sig göra låter tillsändas vattenrättsdomaren.

K

1d

r

i

13 KAP.

Om besiktning och handräckning så ock om ansvar för överträdelse av
denna lag.
¬

1 §.
I sammanhang med heslut, varigenom byggande i vatten eller utförande av annat
företag enligt denna lag medgives, äge vattendomstolen, eller, om medgivandet läm
nas vid syneförrättning i den ordning 10 kap. stadgar, synemännen, när skäl därtill
äro, föreskriva att, sedan arbetet fullbordats eller den för fullbordandet bestämda tid
gått till ända, besiktning ä arbetet skall verkställas av sakkunnig person. Innebäller
beslutet rörande företaget, att vattenmärke jämlikt 11 kap. 64 § skall utsättas, skall
samtidigt meddelas föreskrift om besiktning av märket.
. ,
.
Har föreskrift om besiktning, som nu sagts, lämnats, men viss besiktningsman
icke samtidigt förordnats, tillkomme vattenrättsdomaren att förordna sadan vid tiden,
då besiktningen skall ske.
^.
a
Där i mål, som avser företag enligt 6 kap., beslut meddelas om byggnads e er
annat arbetes utförande, skall, såvitt ej arbetet skall verkställas av åottnmgsföreningen och det är av mindre betydenhet, föreskrift meddelas om besiktning, som
nyss nämnts.
,
v + p i
Kostnad för besiktning enligt denna § skali i fråga om ffretag enhgt 6 kap för
skjutas av anläggaren, men i andra fall gtUdas av den, for vars rä ni ^
eller arbetet utföres.
Finnas vid besiktning, som i 1 § sä^, sådana
In^^d^rätt^där^
beslut eller synemänneus utlåtande vara gjorda, att
^tt
Jgeuom kränkes, meddele besiktningsmannen,
f.r ftllmänne
rättelse bör ske inom viss tid vid äventyr att förhållandet eljest anmäles for aUmänne
TifThesiktoing av arbete för allmän fiottled skall anläggaren kallas sä ock, dar

1
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annan än flottuingsförenmg är anlaggare, flottaingsstyrelsen. Finnen
+-n ^
ar förändrade förhäUanden värdet a arbetet a^^iker från det förnt beräkn!a i
att i annat avseende särskild värdering är av nöden, aligge besiktninffsi^«r®
med biträde a^' två ojävige gode män, som ban själv äger tillkalla,
derlig värdering.
’
^
6 §.
Besiktningsman, varom i detta kapitel stadgas, ätnjute det skjdd ocb vare nntl
kastad det ansvar, som i lag stadgas beträffande tjänsteman.
11 §.
Den, som mot bestämmelserna i 2 kap. 20 § första eller andra stycket byo-o-er '
vatten ntan därtill av vattendomstolen lämnat medgivande
^
eller mot nämnda bestämmelser eller stadgandet i 3 kap. 11 § verkställer yattecleglering utan att medgivande därtill inhämtats i därför stadgad ordninoeller mot föreskriften i 2 kap. 20 § tredje stycket underlåter att söka^vattendom
stolens godkännande av verkställd ändring å byggnad i vatten
eller mot stadgandet i 2 kap. 34 § första stjmket utan vattendomstolens med
givande utriver byggnad i vatten
eller mot vad i 2 kap. 37 § linnes stadgat vidtager åtgärd för vattendrags åter
ställande utan medgivauae av vattendomstolen
eller mot bestämmelserna i 5 kap. 7 § utför anläggning eller åtgärd för allmän farled
ntan medgivande av vattendomstolen eller, där sådant enligt 11 kap. 46 § ät till
fyllest, av vattenrättsdomaren eller mot stadgandena i 2 kap. 34 § första stycket och
5 kap. 5 § utan vattendomstolens medgivande utriver dylik anläggning
eller mot stadgandet i 6 kap. 20 § första stycket utför anläggning eller åtgärd
för allmän flottled utan medgivande av vattendomstolen eller, där sådant enligt
11 kap. 46 § är tillfyllest, av vattenrättsdomaren
.
,
^ eller mot föreskrifterna i 7 kap. 45 ocb 49 §§ utför vattenavledning eller invalining utan att därtill inhämtats medgivande i den ordning, som i 45 § omförmäles,
skall, där ban insett eller skäligen bort inse, att jämlikt åberopade lagrum me ■
givande eller godkännande, som nu nämnts, varit erforderligt, straffas med do
från ocb med fem till ocb med fem tusen kronor eller med fängelse från ocn m
en till ocb med sex månader.
Ben, som efter erhållet medgivande till byggande i vatten eller till
av vattenreglering, vattenavledning eller invallning från ^®slutet röran e
^
verkställande gör avvikelse av beskaffenhet att kränka allmän
pj fgastraffes med böter från ocb med fem till ocb med fem tusen kronor eller
gelse frän ocb med en till ocb med sex månader.
Försummar den, som är skyldig att uuderbålla dike eller kloakledning, vad bon^®
utinnan åligger, ocb bättrar ban ej skyndsamt bristen, då han därom ti ®
som lider men av försummelsen, kalla två ojäviga män att hålla besiktning
o
blivit av dem vitsordad, att på den försumliges bekostnad ver =
anlagts
Vad nul är stadgat gälle ock om annan ledning för vatten ^amt v ,
för andra i_____
au u.c företag
x vj
i dennai.vji.cua.
lag avsedda
än—____________________
de i 6 kap. omförmälda.
g j Okap"
Ip.rtisn
oxT
k.------j_____
-L
___ .tv-- för företag, anm
Om imderbåll av byggnader och anläggning
som omtöimaLai»
om
slnls 1 lagen om flottning i allmtln flotflid.
allmän»^
Har efter den 1 januari 1921 till utförande av torrläggningsförefca.g av

—
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medel lämnats lån, som ej till_ ItiUo återbetalats, eller till sådant företap-

N

rött för den, som l.der men ay iOrsammelsen, att sjöIt bota bristen tillkoSima
Konungens betailningshaYande eller den myndigbet Konungen bestämmer eller ock
då fråga är om töretag, som åtnjutit understöd ur skogsvärdskassa, länets skoo^svärdsstyxelse. Kostnaden för unaerbållsarbetet må i fall, som nu nämnts av ut
mätningsman omedelbart uttagas bos den försumlige.

I
i-

14 KAP.
Slutbestämmelser.
ö §•

1

t
i-

i,
iir

d
[e

ts
t,
1-

1,
0

t.
ts
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Ej må den, vars rätt är beroende av busbällning med vattnet vid annan tillimrig
byggnad, förvägras tillträde till ställe, där vattenmärke (vattenståndsmätare, pegef)
är utsatt, eller att taga del av anteckningar, som det ålagts byggnadens ägare att
bålla över gjorda iakttagelser rörande vattenstånd eller vattnets "avrinning. Vad nu
sagts om den, vars rätt är beroende av vattenbusbällningen, gälle ock beträffande
allmän åklagare samt tjänsteman vid statens meteorologisk-bydrografiska anstalt.
Tarvas för tillsyn ä dike eller annan anläggning, som avses i denna lag, tillträde
till annans fastighet, det må ej beller förvägras. Vållas därav eller genom arbete,
som är av noden för anläggningens vidmakthållande, skada fÖr fastighetens ägare
eller annan, njute han därför skälig ersättning.
7 §.
Har enligt stadgandet i 11 kap. 32 § vattenrättsdomare förordnat, att handlingar
i vattenmål skola hållas för gran san ing tillgängliga bos ordförande i kommunalnämnd
eller kommunalstämma, municipalnämnd eller municipaistämma eller bos dombavande,
landsfiskal eller ordförande i magistrat, må sådan befattningshavare icke utan giltigt
skäl undandraga sig uppdraget, såframt föret.eget i fråga berör den kommun eUer
det municipalsambälle nan tillhör eller den domsaga, det distrikt efier eljest det
område, som av hans tjänst omfattas. Ej beller ma annan person, sedan han efter
eget åtagande mottagit uppdrag, som nu nämnts, utan giltigt skäl avsäga sig det
samma. Prövar vattenrättsdomareu det anförda skälet giltigt, förordiie han annan
person att omhändertaga handlingarna; och skall kungörelse bärom utfärdas i den
för meddelanden till parterna bestämda ordning. Sedan målet slutbgeii avgjorts, äge
sökanden eller, om styrelse för företaget utsette, styrelsen utbekomma bandlinffarna.
Av vattenrättsdomareu må bestämmas viss ersättning tiU den, hos viKen hand
lingarna skola hållas tillgängliga, att gäldas av sökanden i vattenmalet. utgift, som
nu nämnts, räknas till kostnad i målet.
i
s- j i.
Vad nu sagts skall äga motsvarande tillämpning, då enligt 10 kap. forordnats, att
handlingar skola hällas tillgängliga på sätt ovan nämnts, dock att i sadant fall
prövningen av fråga, varom i denna § förmäles, tillkommer synemannen.
föröZinterl:? "Äruari 1764, b.ru ajöar, strö:B»a. och äax överant i rihet
årligen böra vårdas till skadliga vattendämningars avvärjande,
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kungörelsen den 28 december 1822 angående strömrensningars verkställand
le samt
strömmars ock åars öppenbållande;
lao-en den 20 inni 1879 om dikning ocn annan, avledning av vatten;
kungörelsen den 31 december 1879 angående vissa villkor för tillstånd frän
allmännas sida till vatten avledning med mera;
förordningen den 30 december 1880 om allmän farled; samt
kungörelsen den 30 december 1880 angående särskilda föreskrifter för handlätr».
niiig av frågor om allmän farled;
tillika med alla de särskilda stadganden, vilka innefatta ändring eller förklarin»
°
av vad sålunda iippbävda bestämmelser innehålla eller tillägg därtill;
så ock vad i övrigt finnes i lag eller särskild författning stridande mot bestämmel
serna i denna lag.
Där i lag ellor särskild författning förekommer liänvisning till lagrum, som er
sättes genom bestämmelse i denna lag, skall denna i stället tillämpas; och skall i
de hänseenden, vari enligt 12 kap. 3, 4 och 11 §§ vattenlagen tiden för samma lags
ikraftträdande är av betydelse, i stället, såvitt rörer dammbyggnad för allmän farled,
dagen då denna lag träder i kraft komma i betraktande.
Denna lag skall träda i kraft den 1 januari 1921.
De vid nämnda tid anhängiga mål, vilka röra ämne, varom i denna lag bestäm
melse givits, skola handläggas och bedömas enligt äldre lag. Mål, som enligt lagen

¬

betalning innan denna lag trätt i kraft.
,
Dike, som, då denna lag träder i laraft, finnes upptaget, skall underhallas av en,
vilken dittills varit pliktig därtill, intill dess fråga om upptagande ay
,
förändring av gammalt dike blivit väckt och med tillämpning av de i
y
givna föreskrifter dikningsskyldigheten blivit annorledes bestämd. Försumm
derbåll av äldre dike, vare lag som i 13 kap. 16 § sägs.
_
_
, i rg.
År någon på grund av bestämmelse vid laga skifte eller enligt gällande
bunden att hälla dike åt annan, och yppas i sammanhang med
tör
ändrad dike.släggning tvist, om och i vad mån den, som hållit det
pgtens
vidkännas underhållet av det nya eller förändrade diket, må
J „tan aahestämmande jämlikt de i denna lag stadgade grunder uppehållas dar ,
komme tvisten pä särskild prövning av allmän domstol.
11 .q * o- ävensom
Yad nu sagts om dike gäUe ock i tillämpliga delar om
^.^gedda föreannan, ledning för vatten samt vall, som anlagts för andra i denna ag .
tag än de i 6 kap. omförmälda.
^jggo
Det ^a, som vederhör, hava sig hörsamligen att efterrätta. "^i^o^^^g^äfta låthhava Vi detta med egen hand underskrivit omi med Vårt kungh sig
btockholras slott den 11 juni 1920.

GUSTAF.
(Jaetitiedepartementet.)
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