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FöRORD
Det 5kade intresset f5r jordbruksbevattning och de därmed f5rbundna problemen med vattenanskaffning aktualiserar i många fall behov av samverkan
mellan jordbrukare för vattenfrågans lösning. Under senare tid har sådana
gemensamma f5retag bildats för längre ledningsdragning liksom för lagring
av vatten.
I denna skrift behandlar lantbrukskonsulenterna Jan Lundp.gren och Sven
Nilsson vid Skaraborgs läns lantbruksnämnd olika möjliga och lämpliga samverkansformer f5r sådana företag inom ramen för gällande lagstiftning.
Arbetet ingår tillsammans med en rad andra frågor i projektet "Studier av
vattenanskaffningsfrågor i samband med bevattning", vilket bearbetas vid
avdelningen f5r lantbrukets hydroteknik med undertecknad som projektledare.
En arbetsgrupp med representanter för lantbruksstyrelsen, lantbruksnämnderna,
naturvårdsverket, fiskeristyrelsen och lantbruksuniversitetet under ordförandeskap av avdelningschef Henry Gustafsson. medverkar som samordnare av
olika aktiviteter inom projektets ram. Ett särskilt utskott inom arbetsgruppen har speciellt medverkat vid denna frågas bearbetning.
Under arbetets gång har avdelningsdirektör Bengt von Strokirch, lantbruksstyrelsen, bistått författarna i juridiska frågor. Hovrättslagman Åke Wikner,
vattenöverdomstolen,

h~r

granskat manuskriptet och vid överläggningar lämnat

värdefulla synpunkter pA dess slutliga utfonnning. Till samtliga som på olika
sätt medverkat vid arbetets tillkomst riktar projektledningen ett varmt tack.
Projektet utförs med medel från Statens jordbruksnämnd. Tidigare utgivna arbeten inom projektets ram utgör nr 94, 95, 96, 100 och 107 i denna skriftserie. Se närmare här bifogad förteckning.
Uppsala den 21 april 1978

August Håkansson

1.

ALLMÄNT OM BEHOVET AV BEVATTNINGSSAMVERKAN

Flera av landets större jordbruksbygder ligger i vattendragsfattiga kulturlandskap där de begränsade vattenti IlgAngarna kan utgöra naturliga hinder
för jordbruksbevattningens fortsatta expansion. 1970-talets snabba bevattningsutveckling har lokalt redan medfört hArd konkurrens om de begränsade
vattenti Ilgängarna. Man mAste därför räkna med att en fortsatt bevattningsutveckling kräver allt större satsningar

pA

Atgärder för vattenanskaffni

Sådana åtgärder kan ofta med stora fördelar göras gemensamt för flera jordbruksföretag. ! vissa fall

m~ste

man ändå acceptera hydrologiska och inte

minst ekonomiska gränser far vad som är mBj! igt i
ningsföretag. Där kan i stället en styrd fördeini
resurser behöva ti Ilgripas. Även I

s~dana

fr~ga

om vattenanskaff-

av ti II

liga vatten-

sammanhang kan stora f6rdelar vin-

nas genom samverkan mellan ber8rda bevattningsintressenter.
1.2. Fast samverkansfonn nödvändi
MAnga mindre gemensamhetsföretag tillkommer efter enkla, ofta muntl iga,
8verenskomnelser mellan parterna. Härigenom vinnes enkla beslutsprocesser
och snabb byggstart för anläggningen. Dessa kortsiktiga vinster övers
emellertid av de IAngsiktiga f6rdelar som uppnås i s&dana fasta samverkansformer, där gemensamma beslut har rättsverkan gentemot berörda Intressenter
och mot tredje rnan. Med

f~~.J::"'C:,

samverkansfonner i:'Jsyftas hi:1r sådana associa-

tioner som har direkt st6d i gällande lagstiftning (t.ex. handelsbolag) eller sådana enklare 8verenskornmelser som vunnit erfonJerlig stabilitet

~]enon;

att stadgarna fastställts i samband med vattenrättslig prövning.
! en fast samverkansform får intressenterna den rättssäkerhet och den ekono-

miska plattform som krävs för de betydande investerin9bH' med Hlnq avskrivningstid som ofta förekommer. I de flesta fall bör man efterstr<iva en
ciation, som

~)r

att betrakta som

j~,.r.j,.sLi..:'~,~e.l:.t.::,:-<2,~,'

0550'"

Därigenom ges associatio·'

nen själv m8jllghet att uppträda utåt gentemot tredje man för intressenternas gemensamma intressen. Det kan gälla exempelvis att uppträda som sökande
i ett vattenmål, att låna upp kapital eller att administrera gemensamma in-

vesteringar. Den juridiska personen kan s&ledes själv förvärva rättigheter
och ikläda sig skyldigheter och den har egna tillgångar och skulder.

1.3. Selittrad lagstiftning
Svensk vattenlagstiftning upptar ingen speciell associationsform för bevattningssamverkan. Annan lagstiftning ger dock flera alternativa möjligheter.
det följande kommer nedanstående lagar att citeras och jämföras:
o ABl. Lag om aktiebolag
o HBL, Lag om handelsbolag och enkla bolag
o Lag om ekonomiska föreningar
o AL, Anläggningslag
o Lag om vattenförbund

1944
1895
1951
1973
1977

dessa ovannämnda lagar finns grundregler för de olika associationsformerna.
en bevattningssamfäll ighet kan även följande lagar bli aktuella:
o LFS, Lag om förvaltning av samfälligheter
o VL, Vattenlagen
o NVL, Naturvårdslagen
o Ledningsrättslag
o Kommunalskattelag
o FBL, Fastighetsbildningslagen

1973
1918
1964
1973
1928
1970

Det nyl igen avlämnade förslaget til I ny vattenlag (SOU 1977:27) anvisar inga
nya möjligheter för inrättande av samfälligheter för bevattning

annat än i

samband med vattenreg1ering och vattenöverledning.

2. EXEMPEL PÅ AKTUELLA SAMVERKANSFöRETAG

2.1. Vattenanskaffning
Som genomsnitt för landets jordbruksbygder gäller följande ungefärliga hydrologiska förhållanden:
Nederbörd
Avdunstning (i nk l . växternas transpiration)
Avri nni ng

.

5 500 m3/ha och ar
o
3
3 000 m /ha och ar
o
2 500 m3 /ha och ar

Avrinningen mot våra kuster är således imponerande och allmänt kan sägas, att
vi har gott om vatten. En rationell hushållning med vattnet fordrar dock ibland anläggningar i form av antingen reglerings~a9asin eller distributionsledningar från större befintl iga vattentillgångar.

VL ger var och en som har rätt till vatten behörighet att söka ti lIstAnd
för magasinering på lämplig p·lats

avrinningsområdet. I figur 1 illustre-

ras nAgra alternativa möjligheter att magasinera överskottsvatten för senare
användning i bevattningssammanhang.

\
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\
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Fig. I.Vattenmagasin i ett vattendrag (1-1 I), i ett biflöde (I I I) och i en
separat damm ski Id frän vattendraget (IV). A, B, C och D representerar
ski Ida fastigheter (bevattningsintressenter) .
Vattenmagasinering är vanl igt förekommande teknik i samband med kraftproduktion och då har även VL bestämmelser om samfäll ighetsbildning (3 kap.).
Dessa regler är dock _i.-nte ti llämpl iga för bevattningsmagasin utan här f21r
intressenterna söka andra samverkansfonner.
Bevattningsvatten kan även skaffas genom pumpning

rörledningar från stora

sjöar och vattendrag där konkurrens om vattnet inte förel igger eller där en
reglerad konkurrens kan tolereras. SAdana bevattningssamfälligheter har redan tillkommit på flera håll i landet och ännu många flera torde komma att
byggas. Figur 2 illustrerar ett par distributionsalternativ.
Bevattningssamverkan aktualiseras också i de fal l där 5kade vattentillgångar
inte kan erhål las utan där intressenterna måste godtaga samordnade begränsningar av sina respektive uttag. I sådana fall kan ändamålet med samverkan
vara t.ex. gemensam ansökan om vattendom, byggande av gemensam vattenmätningsanordning eller gemensamt uppträdande i vattenförbund.
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Fig. 2. Vattenanskaffning genom pumpning (I) och överledning (I I) från
större sjöar eller vattendrag.
2.2. Tekniska krav eå

samverkan~företa9

I enstaka fall kan vattenmagasin byggas som schaktade bassänger under marknivån t men denna teknik är kostnadskrävande och ger normalt bara mindre volymer (upp t i 11 ca 10, 000 m3). Sådana vattenmagas i n kan ändå vara av stort
värde för enskilda odlare med t.ex. vattenkrävande specialgrödor. Vanligtvis byggs ett vattenmagasin genom uppdämning av vattnet i ett vattendrag
och

de flesta fall torde fördämningen kunna byggas'som en (förstärkt) jord-

vall. Det är självklart att sådana anläggningar måste projekteras och byggas
med mycket höga krav på hållfasthet. Val l genombrott kan få mycket svåra
följder långt ned i vattenområdet. I en regleringsdamm måste finnas ställbara anordningar för reglering av normal- och högvattenför!ng. Lågvattenregleringen skall vara så utförd att vattenföringen lätt (gärna automatiskt)
kan anpassas till eventuellt uppställda villkor om fri oreglerad lågvattenframrinning. Oberoende av dessa regleringsanordningar skall finnas bräddav~

av stabi I konstruktion som medger framsläppande av högsta högvatten-

föringen även om övriga regleringsanordningar skulle vara ur funktion.
Det är en stor fördel om ett vattenmagasin har bottenutlopp som medger en
fullständig tömning av magasinet för det framtida underhåll som kan erfordras.
Fasta rörledningar svarar för mycket stora kostnadsandelar i större bevattningsföretag. Endast rör av bepr-övat god kval itet och funktion bör komma ti t l
användning. Sådana rör har då en teknisk livslängd på flera årtionden under
förutsättning att de inte utsätts för sådana påfrestningar (exempelvis mark-

6

tryck, hydrauliska tryckst6tar,

frostspr~ngning

etc.) som rBren inte är

byggda el ler lagda f6r att tSla. Själva läggningsarbetet skall gBras efter
på f6rhand avvägda och utsatta profiII injer som klart anger erforderl iga avtappnings- och luftningsställen. t gr8vre r8rledningar utsätts kr8kar, vattenposter och f8rminskningsmuffar f6r mycket starka dragspänningar. Dessa
skall därf6r fBrankras väl enl igt gällande normer.
fumpstationer skall utf6ras med krav på h6g driftssäkerhet och begränsat
underhållsbehov. Automatisk tryck- och fl6desreglering i pumpstationerna
efter de enskilda intressenternas individuel la vattenuttag b6r eftersträvas.
to gemensamhetsanläggning f6r bevattning är alltid skräddarsydd efter intressenternas behov och 6nskemål. Noggrann projektering och genomtänkt byggadministration är oeftergivl i(F3 krav

~;orr

i många fal I medför att special-

konsulter beh6ver anlitas.

3. TÄNKBARA ASSOCIATIONSFORMER ENL!GT GÄLLANDE LAG
3.1.

Hdndl~lsbolaq

-

~

~

'

_ _• _ _'N"'Y

~

och kommanditbolag

~

~ " " , _ ~ .

" , _ ~ ~ " " " ,

Handel,,+wlaget är en i princip

•

~~_~~:!.:.

associatiol1sfonn där medIernstalet

fixeras av intressenterna själva. Utomstående kan inte kräva att fä ingå
bolaget och bolaget kan ej heller tvinga

n~gon

att ingå. Handelsbolag bi I-

das av rl.inst två personer och redan efter bi Idandet
_~~12'

~11'

bolaget

Juridi.s~..E~t·

Bolaget har särskilt angiven f1i.!11a, som skall anges när bolaget re-

gistreras i länsstyrelsens handelsreyister. Ett handelsbolag kan dock erhålla rättigheter och ikläda sig skyldigheter redan innan registrering skett.
Inom handelsbolaget antager intressenterna själva sina stadgar och dessa beh6ver ej granskas av offentl ig myndighet. Bolaget behöver ej ha styrelse,
men av naturliga skäl bl ir detta n6dvändigt i handelsbolag med mer än några
få intressenter. , beslut om bolaqets angelägenheter fordras enighet bland

intressenterna såvida inte stadgarna anger annat. Om stadgarna anger att beslut kan fattas med någon form av majoritet måste stadgarna även innehålla
regler fBr räkning av r8stetal. Bolagsmännen avgBr således själva, om de
skall äga r6strätt efter huvud eller efter något andelstal . Medlemmarnas
ti Ilskott ti Il handelsbolagets kapital fBrdelas efter andelstal som bolaget
fastställer. Detta till trots kan medlemmarna i ett handelsbolag icke fritaga sig från eersonl i~ sol idariskt betalningsan...?~..': gentemot handelsbolaget
och dess fBrpliktelser. Detta medf6r bl.a. att en intressent inte kan ut.!!äda ur ett handelsbolag med mindre än att villkoren för utträdet godkänts

7
av bolagets övriga delägare. Å andra sidan kan inte bolagsmän besluta om
att utesluta någon Intressent. I ett bildat handelsbolag kan även nya bolagsmän anslutas men sådan anslutning fordrar enighet bland bolagsmän såvida inte anslutningsvillkoren är särskilt stadgade.
För handelsbolagets skattevillkor gäller generellt, att bolaget inte är
skattskyldigt, utan över/underskott fördelas på delägare. Samma sak gäller
med tillgångar och skulder, som skall överföras till delägarnas individuella
förmögenhetsdeklaration.
Genom att underskotten kan fördelas till delägarna, kan en överavskrivning
accepteras.
Exempel:

Avgifter

100 000:-

Driftskostnader

20 000:-

Räntekostnader

50 000:-

Amorter i ngar

30 000:-'

100 000:-

100 000:-

Ovanstående exempel kan innebära en skattemässig redovisning enligt nedan

-Intäkter
--Avgifter
Underskott

Kostnader
---100 000:-

Driftskostnader

20 000:-

50 000:-

Räntekostnader

50 000:-

Avskrivningar

80 000:-

150 000:-

150 000:-

Avskrivningarnas storlek bestäms gemensamt av bolaget och underskottet fördelas mellan delägarna enligt andelstal . Handelsbolag har momsredovisningsskyldighet. Momsredovisningsskyldigheten har betydelse främst för rätten att
lyfta av erlagd moms för varor och tjänster.
I ett handelsbolag (liksom även i enkla bolag) lägges större vikt på bolagsmännens Eersoner än vad fallet är i andra associationer. Således kan en arrendator ingå i ett handelsbolag. Man skall däremot inte räkna med att domänverket eller stiftsnämnden som förvaltare av

statli~

och kyrklig jord skall

ingå som medlemmar i handelsbolag. De enskilda intressenternas personliga
betydelse för handelsbolaget framgår också i lagtextens bestämmelser om bolagets upplösning; I ikvidation. En bolagsman kan när som helst uppsäga bola-

8

get som i sAdant fal l träder i l ikvidation sex månader därefter. Bolaget
upphör även om bolagsman dör eller blir f6rsatt i konkurs. Flera av dessa
likvidationsregler är dock dispositiva och kan således avtalas bort i bolagets stadgar. I handelsbolag där intressenternas ekonomiska delaktighet är
av betydelse för samverkansf6retaget g6r man därför klokt i att i stadgarna
förklara att bolaget ej skall upplösas vid dödsfall och att bolaget kan lösa
in bolagsmans andel vid dennes eventuella konkurs.
Vill handelsbolag upptaga lån f6r sin verksamhet uppkommer frågan om vi lken
säkerhet som lämpligen b6r stgllas för sådant lån. I ett handelsbolag kan en
kreditgivare utkräva sin fordran dels av bolagets tillgångar men dels även
hos vilken som helst av de enskilda bolagsmännen i faJl fordringsägar"en skulle finna det bekvämare att kräva den enskilde intressenten än att kräva bolaget självt. Vanligen b6r dock stäl las borgen, som kan vara obegränsad eller begränsad till visst belopp, som säkerhet f6r län till handelsbolag. Reverserna har då sitt främsta värde i

f6rh~llandet

mellan bolagsmännen,

d~

bolagsman inte kan f6rpl iktas att på yrkande av 6vriga bolagsmän tillskjuta
mer än avtalad insats.
Handelsbolaget kan ha behov av att bygga och driva en anläggning (exempelvis dammbyggnad eller stamledning) på annans fastighet. Frivilliga avtal
kan ju upprättas mellan berörda parter och dessa avtal (nyttjanderättsavtal)
f~r

ett visst skydd för framtiden genom inskrivning i fastighetsboken vid

domsagan. Inskrivna nyttjanderätter har emellertid ett begl-änsat rättsskydd
vid exempelvis exekutiv f6rsäljning av ber6rd fastighet. Samma skydd erhålles vid inskrivning av servitut, men ett servitutsavtal fordrar att handelsbolaget äger en (härskande) fastighet till vars nytta anläggningen kan skrivas In I en annan (tjänande) fastighet. Erforderlig

tv~ngsrätt

att exempel-

vis bygga ledning på annans fastighet kan också erhållas enligt VL i samband
med tillståndsprövningen. Motsvarande m6jl igheter finns vid samfäll ighetsbildning enligt AL. Ett handelsbolag torde, f6rutsatt att bolaget har äganderätt eller nyttjanderätt till fastighet, även kunna åberopa LedrL f6r att
erhålla tvångsrätt till genomf6rande av fBretaget.
Kommanditbolag förel igger när en eller flera bolagsmän, dock ej alla, ansvarar för bolagets skulder endast med sin insats. De flesta 6vriga regler är
gemensamma f6r handelsbolag och kommanditbolag.
3.2. Aktiebolag
Aktiebolag torde knappast vara någon aktuell associationsform far bevattningssamverkan och bolagsvi lIkoren skall därf6r i detta sammanhang bara korn-

9
menteras mycket kortfattat.
Av lagfästa bolagsformer är aktiebolaget mest särpräglat som juridisk person.
Tillgångar och skulder faller på själva bolaget och ej på aktieägarna. Dessa
har således ej själva något personligt ansvar för bolaget. Bolagets tillkomst, förvaltning och likvidation omges aven mångfald detaljerade lagbestämmelser.
Aktiebolaget får sin rättsl iga status först sedan stiftelsehandlingar granskats och bolaget registrerats hos Patent- och registreringsverket. Bolaget
måste ha bolagsstämma, styrelse och revisorer. Beslut vid bolagsstämma fattas med majoritet där intressenterna har röstetal efter aktieinnehav. Aktier
måste vara säljbara vilket innebär att bolaget knappast kan kontrollera anslutning och utträde av bolagsmän. Stadgarna kan dock föreskriva andra regler. Till aktiebolaget finns varken anslutningsrätt eller anslutningstvång.
Aktiebolag bildas normalt mot bakgrund av ett ekonomiskt vinstintresse gentemot tredje man. Bolaget självt har också skatteplikt och eventuellt uppkommet underskott kan

~

fördelas på intressenterna. Se vidare under av-

snitt 3.4, ekonomisk förening. Aktiebolag är givetvis momsredovisningsskyldiga. För lån som ett aktiebolag erhåller ställes normalt pantbrev eller
företagsinteckning som säkerhet. l s.k. "fåmansbolag" förekommer dessutom
borgen som säkerhet för lån. För att konsol idel-a aktiebolagen, och därigenom
förstärka säkerheten, ålägges aktiebolagen enligt lag att fondera viss andel
av v i ns tmede 1.

3.3. Enkelt bolag
Det enkla bolaget grundas på ett frivilligt samverkansavtal mellan två eller
flera personer som har gemensamt intresse av att idka viss verksamhet. Avtalet är inbördes bindande gentemot intressenterna men det enkla bolaget är
inte att uppfatta som juridisk person och kan således inte uppträda självständigt mot tredje man. Medlemmarnas tillskott till bolaget förblir bolagsmännensegendom, och bolagets skulder och förpl iktelser faller solidariskt
på medlemmarnas personliga betalningsansvar. Enkla bolag behöver

~

ha någon

styrelse och beslut inom bolaget måste fattas i enighet mellan bolagsmännen.
En intressent kan inte uteslutas ur ett enkelt bolag men däremot får han

~

träda om övriga intressenter medger detta. Efter enigt medgivande kan även
nya intressenter anslutas till det enkla bolaget. Anslutningsrätt och anslutningstvång kan ej åberopas.

10

Enkla bolag är varken skattepliktiga eller momsredovisningsskyldiga. Uppkommer underskott kan detta f5rdelas pA bolagsmännen. Skattemässig avskrivning görs individuellt.
Ett enkelt bolag kan, om intressenterna samfällt begär det, registreras hos
länsstyrelsen (handelsregistret) och därigenom blir det enkla bolaget ett
handelsbolag.

3.4. Ekonomisk

föreni~

En ekonomisk förening är en

princip

~ppen

association för främjande av

intressenternas ekonomiska intressen. För ekonomiska f5reningar finns särskild lagstiftning, Fören L, från Ar 1951, som I första hand är formulerad
utifrån de kooeerativa föreningarnas verksamhet (produktions-, konsumtions-,
bostads-, distributionsf5reningar etc.).
En ekonomisk f5rening kan bildas av minst fem intressenter. Föreningen får
status av juridisk

per~9~

efter registrering i föreningsregistret hos läns-

styrelsen. Föreningen skall då ha antagit stadgar samt valt styrelse och
rev! sorer.
Den ekonomiska föreningen skall vara (5ppen för Inträde såvida inte Itsi:irskilda
skällt lägger hinder I vägen (jfr F(5ren L § 11). Till föreningen finns således anslut!linSl..?rätt men däremot kan inte föreningen tillgripa anslutningstvång f5r personer som ur fareningens synpunkt borde deltaga i föreningens
verksamhet. Medlem

ekonomisk f5renlng får utträda ur föreningen på egen

begäran. I stadgarna får dock bestämmas att uppsägning ej får ske förrän
efter viss tid, högst två år, från Inträdet. Efter medgivande av länsstyrelsen får denna tid utsträckas till h5gst 5 år. Medlem kan även uteslutas ur
en ekonomisk förening. Grunderna för detta, l iksom hur sådant beslut skall
fattas, skal l anges i stadgarna.
Föreningens beslutande organ är föreningsstämman där beslut fattas med enkel
majoritet och där huvudregeln är att varje närvarande medlem har en röst.
Den ekonomiska föreningen själv är ansvarig för föreningens tillgAngar och
skulder, rättigheter och skyldigheter. Den enskl Ide medlemmen har inget personl igt ansvar utöver de insatser som medlemmen betalat. Är insatserna oti 11räckliga f5r att ge fordringsägarna full betalning vid en likvidation måste
dessa sAlades finna sig I att förlora resten. 81.a. till skydd mot sAdana
förluster finns lagbestämmelser som stadgar att en ekonomisk förening årligen skall

fonder~

5 procent av årsvinsten upp till en summa som motsvarar
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antingen 40 procent av föreningens bokförda tillgångar eller som motsvarar
föreningens skulder.
Den ekonomiska föreningen är skattepliktig och momsredovisningsskyldig.
Eventuellt uppkommet underskott i verksamheten kan ej fördelas på intressenterna.
Exempel
.!:!.tE.e-!;.aJ.nl.n.[a.r
Avgi fter

150 000:-

Driftskostnad

20 000:-

Räntekostnad

50 000:30 000:-

Amortering
ökning av kassati Ilgångar
150 000:-

50 000:150 000:-

Ovanstående exempel kan innebära en skattemässig redovisning enligt följande
Intäkter
Avgifter
Underskott

Kostnader
-----150000:0:-

Dri ftskostnad

20 000:-

Räntekostnad

50 000:80 000:-

Avskrivning
Överskott
150 000:-

0:150 000:-

I räkneexemplet ovan har avskrivning gjorts med samma belopp, 80 000:- kr,
som i exemplet för handelsbolag. För att möjl iggöra denna avskrivning i en
ekonomi sk fören i ng mås te avg i fterna (Lex. avg i f ter för förbrukat vatten) i
intäktskolumnen höjas från 100 000:- kr till 150 000:- kr jämfört med handelsbolagets räkneexempel.
Med en högre avgiftsnivå kommer kassatillgången att öka (onödigt mycket).
Alternativt kan vid lika utdebitering (nämligen 100 000:-) avskrivningen i
ekonomiska föreningens deklaration uppgå till högst 30 000:- kr eller lika
med amorteringen.
Ovannämnda skatteregler och räkneexempel för ekonomiska föreningar gäller
generellt även för aktiebolag. I andra avseenden kan skattevillkoren vara
01

ika. Således betalar en ekonomisk förening 32 procent istatI ig skatt me-

dan ett aktiebolag betalar 40 procent.
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St8rre ekonomiska f8reningar, som äger fast egendom, kan ställa

pantbre~

(och f8retagsinteckning) som säkerhet f8r lAn. l mindre ekonomiska f8reningar kan borgen av intressenterna bli aktuell.
En ekonomisk f8rening kan upplösas enligt vissa lagfästa regler. Normalt
krävs enighet pA f8renlngsstämma men i vissa fall räcker tvA tredjedels majoritet. Vid l ikvidation skiftas f8renlngens tillgångar efter Insatser.

3.5.

Ide~ll förenin~

Ideella föreningar är associationer vilkas verksamhet, eller Atminstone syfte, icke är av ekonomisk art. För ideella föreningar finns inga reglerade
lagbestämmelser. Ofta tillämpas dock den grundsatsen att fUreningen anses
vara en juridisk person, om den antagit stadgac och utsett

styr~5e.

En

ideell förening kännetecknas knappast av sådan rättslig stabilitet som bör
krävas vid bevattningssamverkan. Här bör dock ett väsentligt påpekande göras.
En ideell förening kan f A en ökad rättsl 19 stabilitet genom att föreningens
stadgar kan fastställas i exempelvis ett ansökningsmål i vattendomstol. En
sAdan förening har stora möjligheter att själv formulera villkoren för sin
verksamhet beträffande exempelvis medlemskrets, anslutningsrätt, utträde,
uteslutning, förvaltningsform, rösträtt etc. En ideell förening av denna typ
kan vara skattepliktig och momsredovisningsskyldig. Eventuellt

uppko~net

un-

derskott kan då ej fördelas på intressenterna. Medlemmarna kan ej åläggas
personligt betalningsansvar för föreningens åtaganden.
I de fall där en ideell förening upptar lån är det bankpraxis att föreningens
styrelse ställer borgen som säkerhet för lånet. Denna fråga har dock såvitt
känt ej prövats för någon bevBttningssammanslutning. Vid upplösning aven
ideell förening bör samma huvudregler 50m för en ekonomisk förening kunna
ti Ilämpas. Det är lämpl igt att sådana regler införes I den ideella föreningens stadgar.
I bevattningssammanslutningar med många intressenter och med betydande gemensamma investeringar kan man Ifrågasätta om den ideella föreningen är en tillräckligt fast samverkansform.

3.6. Anlä9gningssamfäll ighet
När AL tillkom 1973 skapades möjligheter att genom
Il • • • •

lantm~1terjförrättnlng

inrätta anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som till-

godoser ändamål av stadigvarande betydelse för dem (gemensamhetsanläggning)'I,
Jfr § 1. Mycket talar för att AL är tillämpbar för bevattningssamverkan.
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!tldandet aven anläggningssamfäliighet tillgår sA att förrättning påkallas
hos fastighetsbi Idntngsmyndigheten (specialenheten) i länet. \lem som helst
som

~ger

berörd .fastighet kan söka förrättning. För anläggningar av större

betydelse fråri allm~n synpunkt fAr även länsstyrelsen pAkalla förrättning.
Ansökningen skall innehålla uppgifter (tekniska och ekonomiska) om det företag som ansökan avser och förteckning över de fastigheter som anses berörda.
Den förrättningslantmätare som handlägger ansökningen kan vid behov vara biträdd av två gode män. Förrättningsmannen samrAder med de myndigheter som
företräder allmänna intressen. Här avses i första hand kommunens byggnadsnämnd och länsstyrelsens naturvårdsenhet. Därefter hAl les sammanträde eller
bara s.k. rådplägning med berörda intressenter. Till sammanträde utsändes
kallelse till samtliga berörda med delgivning eller med kungörelse i sådana
fall där kretsen av intressenter inte klart kan avgränsas. Rådelägning kan
ske enskilt eller med grupper av intressenter.
Grunderna för kostnadsfördelning fastställes vid förrättningen. För utförandet anges andelstal efter den nytta fastigheten har av anläggningen. För
driften anges andelstal eller avgifter efter den omfattning fastigheten beräknas använda anläggningen. Efter överenskommelse mellan sakägarna får även
andra fördelningsgrunder til lämpas.
Om hinder inte möter mot anläggningen (jfr AL §§ 5-11) skall a,nlä.9gnin9sbe~

meddelas som anger:

t. anläggningens ändamål, läge, storlek och huvudsakliga beskaffenhet
övrigt,
2. de fastigheter som skall deltaga i anläggningen,
3. utrymme som upplåtes för anläggningen,
4. fastighet eller del därav som inlöses,
5. tiden för anläggningens bestånd, om sådan anses böra bestämmas,
6. den tid inom vilken anläggningen skall vara utförd,
7. behövliga föreskrifter i fråga om anläggningens utförande.
I anläggningsbeslutet får också anges de i anläggningen deltagande fastigheternas andelstal i fråga om kostnaderna för anläggningens utförande och
drift.
Därefter fattas separata tillträdesbeslut, ersättningsbeslut och beslut om
fördelning av förrättningskostnad. Besluten avslutas med besvärshänvisning.
Besvär anföres hos fastighetsdomstol.
Som framgått av ovanstående omfattar en anläggningssamfällighet endast fas-
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tigheter. Arrendatorer kan såle r k::.> inte ingå till skillnad från s.?mtliga
tidigare presenterade :samverkansformer pkt 3.1 - 3.5 som bygger på samverkan
mellan personer. Enligt AL gäller både anslutningsrätt och anslutningstvång
för de fastighett!( som lämpligen bör ingå och som får varaktig nytta av gemensamhetsanläggningen. Anslutningstvång torde dock knappast komma ifråga
vid bevattn'ing.
Parallellt med samfäll ighetsbildningen enligt AL fastställes förvaltningsformen enligt LFS. En anläggningssamfällighet kan enligt LFS förvaltas efter
två olika principer, föreningsförvaltning eller delägarförvaltning.
Vi d f,ören i ngsförva l tn i ng bl i r samfä II ighetsfören i ngen j ur i d i sk person, De l,·
ägarnas ekonomiska ansvar uppfylles genom uttaxering i relation till deras
andelstal. Föreningen skall ha styrelse och stadgar och den skall vara registrerad i länsstyrelsen. på föreningsstämman har varje delägare en röst
oberoende av om han äger en eller flera ingående fastigheter. I ekonomiska
frågor röstar delägarna efter andelstal sAvida inte stadgarna anger annat.
Samfällighetsföreningen är själv

Jnt~!attepliktig.

Intressenterna gör själ-

va den avskrivning de själva bestämmer och redovisar eventuellt uppkommet
underskott individuellt.
Vid delägarförvaltning beslutar delägarna gemensamt på sammanträde om samfällighetens angelägenheter. Delägarförvaltning fungerar utan styrelse och
stadgar men vissa förvaltningsregler finns ändå angivna i LFS. Beträffande
skatteregler och personligt ekonomiskt delägaransvar gäller samma regler som
vid
~

föreningsförv~tb~hng(seovan).

Vid delägarförvaltning är samfälligheten

juridisk person.

En gemensamhetsanläggning enligt AL bl ir efter anläggningsbeslutet en definitiv association där viktigare förändringar ej kan avgöras av samfällIgheten själv. Väsentl iga ändringar av förhållanden skall prövas vid !:1 förrättning, §§ 36, 37 och 43 torde dock kunna tolkas så att samfälligheten
själv, efter godkännande av fastighetsbildningsmyndigheten, kan överenskomma
om inträde eller utträde ur samfälligheter samt om ändring av andelstal. Delägarna kan dock inte besluta om uteslutning av någon intressent. Dessa regler gäller oberoende av förvaltningsfonn.
Om en anläggningssamfiil l ighet önskar upptaga lån kan detta stundom göras

~:!..tan.

särskilda krav pä säkerhet för lånet. Gemensamhetsanläggningen har nämligen
ett eget kreditvärde som styrks av att anläggningssamfälligheten Atnjuter
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förmånsrätt för sin fordran gentemot delägarna för deras respektive åtaganden.· Jfr förmånsrätts lagen (1970:979) § 6 pkt 1. Förmånsrätten gäller i de
i samfälligheten ingående fastigheterna. Vid statlig lånegaranti Jämnar delägarna vanligen borgen (med begränsade belopp) som säkerhet.

4. SCHEMATISKA JÄMFöRELSER MELLAN OLIKA ASSOCIATIONSFORMER
I

nedanst··~de

tabeller har en schematisk uppställning gjorts för likheter

och skillnader mellan olika associationer. Uppställningen kan användas för
grova jämförelser men i enskilda avsnitt förekommer alternativa möjligheter
och undantagsbestämmelser som ej gått att redovisa i enkel tabellform. Tabellerna skall således tolkas med viss försiktighet.

Tabel! l. AssoclationsfQrmernas råtts! Iga status .

_---------------------_

.

Associatfon

Dffent l; g registrering och
granskning av
status

Rätts! 19 status

------------------_.
Handelsbolag,
Kommand i tbo] ag

Aktiebolag
Enkelt bolag

Juridisk person

Nej

,juridisk person

Ja

Nej

juridisk person

Ekonomisk förening

Ju ri d i sk

l dee. j l niren r ng

Juridisk person

T i 11 korns t gen
offent l i g
förrättning

pe t-son

Nej

Ja

i vissa fall

Anläggningssamfällighet
Föreningsförvaltnfng
DeiägarfBrvaltning

o"

Ja

JurJdisk person

Nej

juridisk person
--------

-.0·

Ja

.Ja

------------_._---

Tabe]

j

2. Associationernas delägarkretsar och deras beslut.

----_._-

....

-----Möj J 19heter ti 11

intressenternas möjlighet
besluta om

att

Association

Kan arrendator ingå

anslutnjngsrätt

anslutningstvång
D

Inträde Utträde Uteslut; ni ng
för ny
medlem
.J.!

Handelsbolag,
Kommanditbolag

Ja

Nej

Nej

Jan

Ja 1)

Nej

l\k t i ebo 1a g

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Enkelt bolag

Ja

Nej

Ja

Ja 1)

Nej

EkonomisK förening

Ja

Ja

Ne l

Ja

Ja

Ja

ideell förening

Ja

Ja
Nej i vissa

Nej

Ja

Ja

?

,Ja i

Ja i
vissa
fa 11

Nej

fa 11

Anläggningssamfäl1ighet
Föreningsförvaltning

Nej

Ja

Ja

vissa
fa 11
Delägarförvaltning

Nej

Ja

Ja

Ja i

vissa
fal J

l) Beslutet kräver eni

sävida annat

stadgats.

Ja i
vissa
fa 1]

~i'__.

Tabell

r\ssociatio;'lt~rna.s

.,

ekonomiska

vi11kor~,

._----.,
Kan
P~550ciat.~on

ev~

t~~.()rns re do-

fördelas till

p J kt

v snlllg

}nt res-senterna

Hande1sbolag,

Er1!(e t

!

"..J

bo ag

,

~Ja

i dee 11 fc5r(:;n i ng

Ja

t

nd t

DC~

Ja

.Ja

i
ssa fe l

Ja i
V~5sa

."

Ja

O!1et

F5reningsfBrva tn ng

De

Ja

Je-

ssa fall

Anläggningssamfä

.~,

o.

\"~a

ja

E.k.orh)(;lsk förenln9

ntressenterna
ra avskrivningens stor
lek
älva

.

·,Ja

KorDrna nd i tbo l ag

Kan

__.-.---_._-_ .,._----------_._-_._---.'---

..-----.

---~-.-~~-.~,--.--.--_._,._----------.---.~.,.-

P~ktiebola9

underskott

Skatte=

fall

ng

·,je

qra bf..:}1 '<'.:~q~:;il(.il

ans\/a I~

~-a

räns

j"~

deras ces.

("--

j

5 ;,
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5.

EXENPEL PÅ ETABLERADE SAMVERI<ANSFöRETAG

I södra och mellersta Sverige finns redan ett flertal etablerade gemensamhetsföretag för vattenanskaffning och vattenhushAllning. Projektering

päg~r

för ytterligare företag.
Associationsformerna varierar mellan handelsbolag, ideell förening och anläggningssamfäll ighet. Möj l igen förekommer även andra former och säkerl igen
förekommer samverkan utan fastare former. Valet

av

associationsform har an-

passats efter förutsättningar och behov i de enskilda fallen. så torde bli
fallet även i framtiden, eftersom det ännu inte entydigt går att

förord~

någon viss associationsform.
Handelsbolag har valts i bl.a. några samverkansföretag i Skaraborgs län.
Samtliga dessa fall avser pumpning och distribution

av

vänervatten till del-

ägare på upp till 15 km avstånd från Vänern. Ledningsdragning etc. har genOf.lgående kunnat utföras efter frivilliga uppgörelser med berörda markägare.
Delägarkretsarna har fastställts efter frivillig anslutning till de projekterade företagen. Man har av olika skäl velat påskynda associationsbildning
och byggstart och dessa ovannämnda skäl har talat för valet av handelsbolag
som samverkansform.
AnJäggningssamfällighet enligt AL har förordats i Kristianstad län. Även
där planeras gemensam pumpning och ledningsdragning.

l stora företag med

många delägare kan det vara tilltalande att välja en associationsform som
inte har handelsbolagets solidariska betalningsansvar utan där det ekonomiska ansvaret gentemot tredje man är fördelat efter anclelstal" Vid anläggningsförrättning fAr

ocks~

ledningar och pumpstationer ett säkert skydd för fram-

tiden gentemot exempelvis nya fastighetsägare och ändrad markanvändning.
Ideel la föreningar och enklare samverkansavtal förekommer

många mindre led-

ningsföretag och i gemensamma vattenmagasin. I något fall på Gotland har
stadgarna för sådana föreningar fastställts i vattendomstol i samband med
tillståndsprövningen. Sådana fastställda stadgar förekommer även i ett fall
från Uppsala län där ett antal jordbrukare bildat förening för gemensam hushållning med bevattningsvatten från Sävaån. ! ideella fC5reningar

ges

del-

ägarna möjlighet att utforma samverkansvillkoren exakt efter behovet och
önskemålen i de enskilda fallen men det är ändA tveksamt om den ideella föreningen ger tillräcklig stadga

t

en samverkan som kan ha stor ekonomisk

räckvidd (bAde inb6rdes och mot tredje man) och lAng livslängd.
Aktiebolag och ekonomisk f5rening har s&vitt känt inte tillämpats

bc.,yatt-
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ningssammanhang. Aktiebolagets komplicerade förvaltningsformer är i mångt
och mycket anpassade efter bolagets relationer till tredje man medan en bevattningssammanslutning i första hand skall sköta delägarnas interna angelägenheter. Vid gemensamhetsbevattning ska!1 Ju sammanslutningen själv inte
ha något eget vinstintresse. Den ekonomiska föreningen är i första hand en
öppen association med fritt inträde och utträde.

Fr~n

den enskilde medlem-

mens, jordbrukarens, synpunkt är dessutom avskrivningsregIemEJ rnindre gynnsamma i en ekonomisk förening. Av bl.a. ovannämnda skäl torde aktiebolag
och ekonomisk förening knappast komma till användning vid bevattningssamverkan.

6. EXEMPEL PA STADGAR FöR HANDELSBOLAG
Av handelsbolagslagen framgår att mänga regler är dispositiva.

att anpassa bolagsordningen efter lokala f5rutsättningar är

ligheterna
ledes goda.

NedanstAende bolagsordning får endast uppfattas som ett exempel. Exemplet
är med vissa justeringar hämtat frAn Skaraborgs län där ett av bevattningsf5retagen pumpar och distribuerar vänervatten till ett 25-tal delägare

p~

upp ti Il 15 km avstånd från Vänern.
Stadgar för handelsbolage! Vänerns Vatten
§ 1

Syfte

Handelsbolagets syfte är att f5rse bolagsmännen med vatten
f5r bevattningsändamAl.
§ 2

Firma

Bolagets verksamhet skall drivas under firma Handelsbolaqet
_ _. .o

Vänerns

Vatte~.

Alla

~

....... . - _

""""'_~

bolagets vägnar utfärdade f5rbindelser

skall för att äga giltighet vara f5rsedda med dess firmanamn.
Rätt att teckna bolagets firma beslutas av styrelsen.
§

Ande lar

3

Bolagsman skall ingä l bolaget med minst .... andelar. Totalt
är antalet andelar .... , där varje andel avser r2Hten att uttaga högst l m3 vatten per timma. Antalet andelar som faller
på respektive bolagsman framgår av andelsfC3rteckning som bolaqsstämman 90dkänner. Andelsbevis skall utfärdas i enlighet
med fastställd andelsf5rteckning.
§

Stämma

4

Ordinarie bolagss '"roma :,;k311 hållas en gång om flret, senast
i mar's månad. Därutöver hålles stämma om minst 1/3 av boJaqs··
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männen så påfordrar. Stämman väljer styrelse och revisorer jämte suppleanter.

5

§

Stämmans
dagordning

Vid ordinarie bolagsstämma förekommer:
1. Val av funktionärer vid stämman.
.2. Föredragning av styrelseberättelse och revisionsberättelse
angåe.~de

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

föregående års räkenskaper och förvaltning.

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen.
Bes~ut

om bokslutsdisposItion.

Bestämmande av arvode åt bolagets funktionärer.
Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen.

Val av två revisorer och suppleanter för dessa.
Fastställande av andelsförteckning.
Ärenden som styrelsen hänskjutit till stämman.
10. Ärenden som bolagsman skriftligt anmält till stämman.
11. Övriga frågor.
6
Vid stämma har varje bolagsman en röst. För att stämmans beslut skall äga giltighet krävs, att det biträds av fler än
hälften av antalet bolagsmän enligt gällande andelsförteckning.
Gäller frågan bolagsmans utträde eller inträde eller stadgeändring krävs dock att 2/3 av antalet bolagsmän enligt gällande
andelsförteckning biträder beslutet för att det skall äga gilt i ghet.
§

Gi l tiga
beslut

§

Styrelse

7

Styrelsen skall bestå av 5 medlemmar, jämte 2 suppleanter. Mandattiden är 3 år. Mandattiden utgår genom lottning de två första

~ren.

Stämman utser 5tyrelsen och dess funktionärer. Ersätt-

ning till styrelsen och funktionärerna utgår med belopp som
stämman beslutar.
§

8

Styre Isens

Styrelsen, som är bolagets verkställande organ skall

uPpg i f ter

1. ansvara för skötseln av bolagets tillgAngar och f5rvaltning-

en av bolagets verksamhet
2. besluta i frågor som berör den löpande driften och fördelning av disponibelt vatten mellan bolagsmännen samt ev. försäljning av vatten till utomstående
3. förhandla och förelägga stämman förslag
bolagsmans utträde och inträde

4. verkställa stämmans beslut.

frågor som berör
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§
Kas st) r

9

Den stämman utser som kassör skall handha förvaltningen av bolagets verksamhet och skall för dess räkning ansvara för bokföri ngen, omhänderha kontantkassan samt ensam underteckna bankoch postgiroblanketter och checkar till bank- och postgirokonto
och checkräkning för bolagets räkning.
§ 10

Utomståen-

Bolagets förhål lande till utomstående parter regleras

sär-

sk! Ida avtal.
§ 11
~1?2J åte J s':.

Bolagsman förbinder sig enl igt detta avtal att till bolaget

av mark

upplAta erforderlig mark för byggande, bibehållande och underhAll av bolagets anläggningar. För denna upplåtelse skall tecknas nyttjanderättsavtal med berörda fastighetsägare. Dessa avtal skall lnskrivas.
§ 12

Reverser

Bolagsman f8rbinder sig att til I bolaget 8verlämna revers vars
belopp motsvarar. _.. per tecknad andel.
Bolaget äger rätt att ställa reverserna som säkerhet för upptagna Hln.
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§

Kostnads-

F5rdeJning av fasta kostnader. Bolaget

fördelning

för räntor, amorteringar och övriga fasta kostnader f5rdelas

årl iga utbetalningar

mellan bolagsmännen efter respektive bolagsmans andelar. Handejsbojaget skall inom sig ha tre avdelningar, nedre (
ta (B) och övre

(e). Gräns mej Jan avdelningarna ut

me l J e rs-

res av tryck-

stegringspumpstation l i resp. lll. Kostnadsandelen beräknas enligt uppräkning som nedan framgAr

Avd

Uppräkningsfaktor

A

l •O

B

1, l

C

r-lax skillnad
t i J l avd 1\, k r

250
000

F8rdeJning av rörliga kostnader. Bolagets driftskostnader f6rdejas i

f5rh~llande

till resp. bolagsmans årsförbrukning av

vatten. Driftskostnaden skall tills stämman annorlunda besJutar beräknas genom att uppräkna vattenf6rbrukningen enligt
följande uppräkningstal
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Avd

Uppräkningsfaktor

A

1, O

B

1, 1

C

1 ,4

Max skillnad
till avd A, öre/m 3

1,5
6,0

Debitering av avgifter skall ske på sätt som beslutas av styrelsen.
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Bolagets räkenskaper skall omfatta kalenderår. Räkenskaperna
skall vara avslutade och överlämnade för granskning så att revision kan vara avslutad senast 10 dagar före ordinarie stämma.
§

Räkenskaper

Styrelsen föreslår stämman bokslutsdispositioner för räkenskapsåret. Stämmans beslut meddelas bolagsman genom att erforderliga,
ifyllda deklarationsblanketter översändes.
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Bolagsmans inträde beslutas av stämman. Sedan ny bolagsman in-

§

Inträde

gått skall styrelsen upprätta ny andelsförteckning.
§ 16

Utträde

Stämman kan medge bolagsman eller bolagsmans dödsbo utträde
om
1. bolagets skulder för anläggningen slutamorterats

2. bolagsman löst sin andel av bolagets totala skulder

3. andelar och förpliktelser som andelsinnehav medför överlåtits på annan person och styrelsen godkänt överlåtelsen.
§

Konkurs
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Om bolagsman försätts i konkurs skall bolaget ej på denna grund
träda i likvidation utan konkursboets andel utlösas till det
värde varom överenskommelse kan träffas med konkursboet.
Bolagsman äger ej rätt att utträda ur bolaget enligt 25 §, lagen om handelsbolag och enkla bolag.
§ 18

I avtalet

I de hänseenden, som inte är reglerade i detta avtal, skall

ej reglerade

Jagen om handelsbolag och enkla bolag gälla.

förhå 11 anden
§ 19

Tv i s te r

Tvister angående tolkning och til lämpning av detta avtal skall
avgöras genom ski ljedom enligt gällande lag om skiljemän.
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§ 20

Likvida-

Vid bolagets upph6rande skall bolagets ti

ti on

fördelas efter envar bolaSlsrnans andel i bolaget,
n~rvaro

F6r upplbsning av bolaget fordras

Ilg~ngar

och skulder

av samtliga bolagsmän.

7. VATTENRÄTTSLi Gt'\ FRÅGOR V! D BEVATTN i NGSSAHVERi<J\N
I

gemensamhetsanläggningar f6r bevattning och/eller vattenanskaffning dis-

kuteras oftast så stora

vattenm~ngder

och sädan

vattenfbrhållandena, att de flesta f Bre
pl ikt som definieras

~ndring

av de naturliga

torde falla under den prövnings-

VL 2 kap. 20 §. Vid bevattningssamverkan får man

dessutom räkna med att endast någon eller nåqr'a få (eller rentav inga) intressenter har vattenrätt i det aktuella vattendraget.
Ovannämnda skäl talar för att de flesta samverkans företag b6r vara vattenrättsl igt prövade. Först efter

n prövning får intressenterna rätt att

driva företaget, även rnn detta är till skada för annan innehavare av vattenrätt. En vattenrättslig prövning ger ocks& visst skydd gentemot senare tillkommande företag. Samarbetet och de stora investeringarna talar ofta för att
man bör skaffa sig ett s3dant vattenrätt I igt s
hos vattendomstol ans(:5ka om tills

dd. Detta sker genom att

nd till företaget. Besti'immeiser om an-

sökningsmålets handläggning finns i VL 11 kap. 17 § A. 2. samt 26-73 §§.
het att s5ka vattendom
Den som har vattenrätt i det vattendrag f6retaget avser är beh5rig att söka
tillstånd enligt VL till sitt vattenföretag. Sädan beh6ri
sakje9itirnati_~~.

Behörig sökande kan vara

sglv~~1

fysisk som Jurid

Om ett samverkansföretag skal l söka vattendom måste associationen

person~

ledes

ha status av juridisk person.
Med hänvisning till nedanstående figur kan några olika typfal I tänkas.
a/ Om C söker vattendom (för exempelvis reglering av Storsjön för bevatt•
••
j
o l )
nlngsancama
kan A, 8 och D förena sig med sökanden.
b/ Om C söker vattendom för vattenbortledning

(p~ els

D förena sig med sökanden om ett gemensamt vattenut
lämp! igt kan även B förena sig med sBkanden.

fastighet) kan A och
. Om det

~r

praktiskt

25

Figur 3. Fastigheterna A, B, C och D har vattenrätt
emot inte fastigheterna E, F och G.

Storån. Det har där-

el D, E och F avser att bygga gemensam bevattningsanläggning (pumpstation
och stamledning). D kan söka vattendom för sitt behov men E och F kan inte
förena sig med D. De har inte vattenrätt och är inte

beböriga~att

upptrida

som sökande i ansökningsmålet vid vattendomstolen. Problemet kan emellertid
lösas på flera sätt. Till en början torde Intet hindra att D ansöker om tIllstånd att taga ut så mycket vatten att det räcker även till E och F. Ett annat sätt är att E och F tecknar servitutsavtal med D som däri upplåter erforder! 19 vattenrätt til I E och F. Därefter kan E och F förena sig med D i
ansökningsmålet. Slutligen kan D, E och F sammansluta sig i någon form av
juridisk person som tillsammans med D söker vattendom. Vid sådan bevattningssamverkan (där även strandägaren ingår i bevattningssamfälligheten) är det
smidigare att D uppträder som medsökande ti 11 samfälligheten än att samfälligheten tecknar servitutsavtal med Intressenten D avseende vattenrätten.

dl E och F önskar samverkan kring ett vattenuttag på

Dis

fastighet. D är in-

te själv intresserad av vattenuttaget fc)r egen del. l detta fall är det mindre lämpligt att D uppträder som medsökande, eftersom ett ev. tillstånd inte
kommer att tagas i anspråk av D. Här är det i stället lämpl igare att E och F
enskilt el ler gemensamt som jur-idisk person tecknar servitutsavtal med D avseende vattenrätten. Det bör i detta fall poängteras att E och F måste vara
ägare till sina resp. fastigheter. Ett servitutsavtal kan bara upprättas
mellan "tjänande l' och "härskande"

fa~tigheter.

el E och F och naturligtvis även G kan förvärva vattenrätt genom att köpa

avs

t

f5r'

t.ex~

place

k. vlcl St{)

ntueJit

V;.3 ttenom

iflg AV

PllfllP

ta

,~1n

Ofl.

dan fnark,
t i

h G

l ! gen kan E,

el

upplåtelse av servftu

7 2, I\nsökn i

II

<

l VL 11 kap,
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stånd för reglering enl. VL 2 kap. Härvid bör observeras att vid övertagande
av äldre befintlig regleringsrätt gäller denna i allmänhet bara själva regleringen och inte bortledandet av bevattningsvattnet från vattenområdet. Ansökan bör självfallet avse även detta bortledande. önskar man utvidga regleringen eller utnyttja denna på annan tid än den förut utnyttjats, torde
alltid fordras nytt tillstånd enligt vattenlagen.
Handläggningen av ett vattenmål underlättas alltid, om sökanden kan redovisa bindande överenskommelser mellan de parter som berörs av bevattningsföretaget. Det tidigare sagda hindrar således inte att man i en ansökan gärna kan förete ingångna avtal och yttranden från parter och myndigheter etc.
som stöd för den rätt till vatten som ansökan avser. Det är som regel en fördel om domstolen sI ipper slita tvister mellan inblandade parter. Detta kan
ha betydelse bl.a. för tidsåtgången vid målets handläggning och för ansökningsmålets kostnader där sökanden alltid svarar för såväl egna som motpartens skäliga utgifter.
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