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FÖROED 

• i. 

Det 6kade intresset fUr jordbruksbevattning och det därmed f6rbundna steg-

rad e behovet av vattenuttag f5r detta ändamål har aktualiserat delar av 

vattenlagen, som tidigare mera säl lan tillämpats inom jordbrukssektorn. 

Det f5~el Igge därf5r nu ett framträdande behov aven samlad 6verbl lek av 

bestämmelser i vattenlaoen och ~ annan lagstiftning, som äger tillämpning 

vid vattenuttag f6r bevattning. En 6vers1kt lämnades av hovrättsrAdet 

f\ke loilkner ~ nr 94 av denna 5ter;ctltrycksserie~ ! nr 95 'i!ksom i här före-

l iggande skrift belyses til Ingen genom er samman ttande redovisning 

av ett antal avkunnade vattendomar. Dessa sammanstäi lningar har utfarts av 

lantbrukskonsul!2nt Stig Svenrnar~ L~n Ing, och samt] Iga arbeten ingAr tlll-

sammans med en rad andra f r ektet HStudter av vattenanskaffnings-

Frågor [ satnband ;lIed bevattning!! v~~ket bearbetas vid lantbrukshög-skolans 

roteknik med undertecKrad som projektle~are. En arbets-

grupp med ;e~re5entanter f6r Ja~tbruks5tyrelsen. lantbruksnämnderna, natur-

vårdsverket, fiskeristyr~lsen och lantbruksh6gskolan under ordf6randeskap 

av avdelningschef Henry Gustafsson medverkar som samordnare av olika akti-

viteter inom projektets ram. Arbetet finansieras av Statens Jordbruksnämnd. 

Projektledningen framf6r här ett tack til dem som pä 01 ika sätt medverkat 

vid tillkomsten av denna skrift. lunda har vattendomstolarna vid S6der-

t6rns ting5r~tt, Växj6 tingsrätt och Vänersbor~s tingsrätt välviII igt ställt 

erforder: i underlagsmaterial till f6rfogande och docent John Sandsborg 

medverkat vid s u usterrngen av manuskriptet. 

Uppsala den 22 december 1976 

jl,ugus t kansson 



2. 

iNLEDNiNG 

! samband med de senare årens kraftiga expansion på bevattningsområdet 

har domstolarna i ökad omfattning fätt ansökningar om tillstånd till grund

vattenuttag för bevattning. 

För dem som sysslar med jordbrukets vattenfrågor och rAdgivning i detta 

sammanhang kan det vara av intresse att få en överblick över avkunnade 

domslut. Sammanstäjlningen upptar nästan samtliga hitintills meddelade 

grundvattendomar ordnade i tlc5föl,jd, För närvarande är avsikten att yt

terligare en tid följa utveckjingen på området och därvid göra sammanfatt

ningar av principiellt mera intressanta domar, vilket material då kan fo

gas som 16sblad till här föreliggande hälslagna häfte. 

Redovisningen har givits en t disposition under ett antal rubriker i 

avsikt att öka 6verbl icken och m5jligg6ra en snabb orlent~ring om förut

sättningar och domslut. Sjä"!vfal'iet kan nte de här lämnade korta samman

fattningarna ge til1räckilgt underlag för ett Inglende studium av mera 

komplicerad~ domar. Man bör emellertid kunna få en viss allmän uppfattning 

om hur dessa frågor hitintills handlagts av domstolarna. Den som önskar 

g8ra ett mera f8rdjupat studium av n~got avkunnat domslut, b5r givetvis 

studera domen ifråga i sin helhet. Ingen av de hSr redovisade domarna 

har 6verklagats. varf6r prövni I högre instans ej förekommit. 
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GRUNDVATTENDOM (G l) 

VÄXJö T l NGSRj~TT LEN (SÖDER8VGDENS V.ATTENiJOMSTOL) 
AD 42/1944 (001'1 

Sökanden önskade bevattna köksväxte och f lingar (ca 35 ha) på sin 
fas t l ghet. 

En enskild person, ag r~n 

sågs att utföras. 
re till den fastighet där bevattningen av-

J\nsökan avsåG t: j 1::; 
högst 30G mrg 
maj till början av 
samt en magas i ner! 

att vattentäkt samt att därur f~ ta 
per 0nder st 2 mAnader frAn slutet av 
Vattentäkten sk~l e bestA aven ev. två brunnar 

En brunn utfördes 1944. Bevattning skedde 
dom. 

dvs. ett Ar f5re denna 

Be rörd kommun bes t l-ed b if a 1i t 11 l de t begi:i rda u t tage t med hänv i so i ng t l 11 
att en befintlig branddamm kunde p~verkas. Likaså bestreds bifall till 
ovannämnda ansökan av tre stycken enskilda personer (fastighetsägare) med 
hänvisning til att det begärda ut kunde innebSra att deras brunnar 
torrlades om de begärda vat rna fick tas ut. Ett flertal andra om-
kring'! 199ande b re hyste r att det begärda l.lttaget men-
ligt skulle påverka vattens även i deras brunnar. 

Enligt sökanden kunde ur den utförda brunnen uttas högst 200 J/min eller 
ca 290 m3/dygn" 

Sökanden hade med <:n1.edrdng av berarad ,(SI< r att bevattningen menligt 
kunde påverka vattens i brancL::lamm medghtit, att man vid eldsvåda 
skui le få använda al a de dl igängl1ga vattenmängder, som fanns på sökan
dens fastighet. Detta. menade vattendomstolen. undanröjde risken för för
sämrad vattentill ns i hände se av brand. Snarare torde situationen 
detta hänseende bIl :,ått;e med den plane magasineringsdammen för be-
vattningsvatten .. 

! Hvri talen att den p bevattningen borde medföra för-
delar som klart öve i-ad 

Domstolen lagligfBrk 
att v d behov ut ra 
frAn den beflntl ga 
i befintlig mages! 
att under hBgst 2 
vatten per minut. 

Tillst&ndshavare: 

arade den befintliga vattentäkten samt gav tillstlnd. 
te:l1gare en rad brunn på specificerat avstånd 

brunne~. Dessutom gavs tillstånd att magasinera vatten 
för u t ande till bevattning. TI)lst~nd gavs 

r mc;; U 1 J 7 jul i utta högst 200 l grund-

som framtiden kunde vara 
rätts vattenrätt:=; st~ 

person 
ten. 

~jattenrr1ätr~ t 
brurlnar samt 

r: Sakanden ålades att utföra vattenståndsmätningar I tr~ 
ett \/attens f veckan från t1 den två veckor 

före be\lattnfngens Jande tf 11 och rned veckor efter bevattningens 
avslutande. Dessa mätningar sku :e i minst 5 år. Om sA erfordrades 
ägde s6kanden rätt att observationer även i andra brunnar. Anteck~ 
nlngarna över avlästa vattens skulle hällas tillgängliga far sakäg~re. 
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Oförutsedd skada: Oförutsedd skada, orsakad av bevattningen, kunde upptas 
tlTl-prövllTrjg s·enast 10 år efter det att domen vunn i t l aga kraft. 

rätteg~ngsko5tnader skulle sökanden gälda med 

GRUNDVATTENDOM (G 2) 

VÄXJö T!NGSRÄTT VATTENDOMSTOLEN (Si))i:RBVGDENS VATTENDOMSTOL) 
AD 27/196Q (DOM 1-05-

Sökanden önskade bevattna ~a 20 ha åker (tobak och utsädespotatis) på sin 
fastighet. 

En enskild person, lagfaren ägare till den fastighet där bevattningen av
sågs att utföras. 

Tillstånd begärdes att f~ anlägga en borrad brunn samt att därur få ta i 
medeltal högst 200 m3/dygn under perioden maj till och med augusti. Tempo
rärt begärdes att f A ta ut upp till 300 m3/dygn. 

Såvitt framg§r av domen f6rekom ingen bevattning. 

Ett antal ma re med fastigheter närbelägna sökandens, motsatte sig ej 
anläggning av den planerade vattentäkten. Detta dock under f5rutsättning 
att denna ej anordt'ades el le,' användes så att deras fastigheter kom att be-
rövas vatten; dels för husbehov, dels framtida bevattning. ! erinring-
arna framfö kravatt sökanden mAste bevisa att skada eller in-
trång kom att uppstä om s8kandens ansökan blf61Is.· 

En unders6kn!ngsborrnlng med provpumpning på den föreslagna platsen f6r 
vattentäkten visade a'tt man tmder ett par timmar kunde ta ut 200 l per mi
nut, vilket resulterade l en sänkning av grundvattenståndet med 4 m (brunns-
diu" ca . Enliat sökanden toa ett närbellaet bränneri 500 m frln den 
~ ~ ~ - ~ -

f6reslagna vattentäkten ut ca 200 m' grundvatten per dygn under mAnaderna 
oktober-mars, utan att olägenheter av detta uppkom. 

Domstolen fann det inte sannolikt, att det begärda uttaget i avsevärd gra.d 
skulle inverka grundvattentl 1 IgAngen pA platsen. Likaså ansåg domstolen, 
att vattentäkten kunde anses medfBra fördelar, som väsentligt övervägde de 
olägeni'1eter, som möjligen kunde upps 

Domstolen lämnade sökanden t11lst&nd att på fastigheten anordna en vatten
täkt samt att årligen ur denna under perioden 1 maj-31 augusti utta högst 
300 m3 grundvat på ett . Medeltalet för hela perioden fick dock ej 
överstiga 200 per dygn. 

Il.l1.~ ___ sha~_a!e: Rätten att t! 11 godogöra s l g grundvattnet sku Ile för fram-
tiden vara förenad med sökandens fastighet (som vattent§ktsfastighet). 

Vattenfllätnin.9,a;--; Vattentäkten l le sedan den färdigstäl Hs under en sarn
manhi,lga"nde per o~ av 30 daga, under- tiden juni-augusti provpumpas med ett 
uttag av ca 200 m-- per dygn, l anslutning till denna provptimpning måste 



Bakgrund 

Sökande 

Ansökan 

Bevattning 
vid 8nsök
ningstlli
fället 

Motstående 
intressen 

Vattenut
redningar 

5 

vattenstSndsobservatloner i minst fem lämpligt belägna brunnar, varav 
en borrad. Observationerna skulle påbö as senast tv~ veckor före och av-
slutas tidigast veckor rer provpumpnlngen samt företas varannan dag. 
Anteckningar över provpumpning och vattenståndsobservationer mAste hållas 
tillgängliga för sakägare. 

Sökanden ålades H.'lra anteckningar över de grundvattenmängder, som dag1 igen 
togs ut ur vattentäkten. 

Oförutsedd skzoa: Skada kan tas upp till prövning senast 10 år efter det 
bo ts" 

.2yr..i,9.t: Sökanden ålades beta a motparters rättegångskostnader med 150 kro
nor o 

GRUNDVATTENDOI"! (G 3) 

VÄXJö TINGSRÄTT VATTENDOMSTOLEN VA 4/19'74 DVA 27/1975 (DELDOM i975-06-06) 

Sökanden önskade bevattna ca 15 ha med främst potatis, morötter och röd
betor. Jordarten var sand (torkkänslig). Bevattningen avsågs utföras morg
nar och kvällar. lrsvinsten genom_bevattning av 15 ha uppskattades till 
25 000 kr. Vid ett ut av 300 mj/dygn och bevattning av 10 ha beräknades 
årsvinsten till 21 600 kr. 

En enskild person. 

T• 1 • " , .. , .f:" rl' ".. .' 35' 000 3 ~ [llstana sOKtes ,or uttag av grun~vatten. I Torsta nand m per ar, 
dock högst () m3 per dyg~ unde. tiden '! maj'-'TS-september. Pumpning avsågs 
ske ur brunn och skulle retas endast när nivAytan I brunnen ej understeg 
en viss nivå. Denna sattes t! l +16.0 m över ett bestämt nollplan. I andra 
~a~d begärdes samma ut , dock med den ändringen att-pumpning ej skuTie
ske när nivåytan låg lägre än 16.3 ffi över nämnda nollplan. l ..!.r~dle_h~ni 
begärdes t mindre vattenut > som vattendomstolen Kunde finna tillåtligt. 

Sökanden yrkade I första 
deldom meddelades och övrl 
på ytterligare under ingar, 

tillstånd för all framtld l i andra hand att 
att ansökan förklarades 'Illande i avvaktan 

Såvitt framgår av domen förekom ej bevattning, 

Ber,:5rd kommun rade att stor tlsk förelåa. att bevattninaen skul1e på-
verka vattenståndet i djupborrad vattentäkt:"Enskilda sakHg;re framf6rde 
farhågor, att vattenuttaget kunde medföra skada å växande gröda och menade 
att endast tredjehandsyrkandet borde beaktas. Ersättning för eventuell 
skada 

Vattentäkten var belägen i en sandrevel vars uppskattade tillrinningsområde 
uppglck tll! ca 80 ha. KontinuerlIg provpumpning av 390 m3jdygn skedde under 
tiden 27 juni-3 juli 1 . Modifierad provpumpning av 290 m3/dygn gjordes 
under ju! i och början av augusti samma år. Vatte,nståndsmåtningar i observa
tionsrör och kringliggande brunnar genomfördes, varvid sänkningar av grund-
~attenståndet intill 2 m rvarades. Det sammanlagda vattenuttaget under 
året uppgick till 18 000 
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Den utförda provpumpningen ~öjliggjorde Inte. att man kunde dra nAgra säkra 
8 2 d' " slutsats~r. Endast i 000 mJ hade pumpats bort un er provpumpn!ngsaret. men 

35 000 m~ hade begärts att f~ tas ut. 

Då en dom knappast torde kunna bifall sökandens första eller andrahandskrav. 
menade vattendomstolen att en deldom istället borde gagna sökanden. Härvid 
kunde även lämnas föreskrifter om fortsatta erforderliga observationer l 
brunnar och observationsrör. 

Sökanden fick årl igen. genom en del dom med nedan givna inskränkningar under 
tiden 1 maj-15 september, t l :lgod09öra sig 450 m3jdygn dock högst 20 000 mj 

per bevattningssäsong under förutsättning att vattenstAndet ej understeg 
nivån +16.50. Under en valfri säsong efter 1978 ägde sökanden ta ut upp 
till 35 000 ffi3 vid ett vattenständ, som understeg nlvln +16.00. 

Va.!t!:n::!!.ä!nJ.. njla..::.: Anteckn i ngar' måste dag 1 i gen göras om de vattenmängder, som 
togs ut. ! täkten skulle finnas en fast anbringad tydl igt avläsbar pegel. 
Dessutom Alades sökanden att sätta ut grundvattenobservationsrör. vilka 
skulle avläsas minst en gång i veckan under bevattningssäsongen samt minst 
en gång per månad under övriga året. Mätresultaten skulle journalföras. Syf
tet med mätningarna var bl ,d, att bestämma vattentäktens influensområde. 

Oförutsedd skada: Eventuell skada skulle rapporteras till sökanden och kun
de-; om-denna-ej" reglerades~ påtalas vid vattendomstolen. Oförutsedd skada 
orsakad av denna deldom kunde upptas till prövning till och med utgången 
av år '1985. 

QV!:.r.~t: Bevattning fick ske mel1en kl 10.00-16.00. Efter 1980 års utgång 
ägde sökanden fullfölja den ovan angivna ansökan om vattendom, eftersom 
domslutet gäHde enbart en de:ldom. 

GRUNDVATTENDOl"i (G l;) 

VÄXJÖ TINGSRÄTT VATTENDOMSTOLEN VA 26/1974 nVA 83/1974 (DOM 1974-11-08) 

Sökanden önskade bevattna en årlig areal av ca 50 ha. Nettointäkten beräk
nades till över 30 000 kronor per år$ 

En arrendator med arrendekontrakt till och med år 1977. 

Lagligf6rklarlng begärdes aven grundvattentäkt samt att därur under mAna
derna måj-juli f A utta upp till 600 m3 per dygn fram till år 1977. 

SAvitt framg~r av domen hade n~gon bevattning ej skett före ansökningstill
fället. 

Några ägare till mark med känor begärde sakkunnig utredning om vattenut
taget menligt kunde påverka vattenståndet l dessa källor. Landstinget, som 
ägare till en närliggande: fastighet,förbeh611 sig rätten att för framtiden 
ha t111gång t1 Il erforderlig vattenmängd l en nyanlagd grundvattenbrunn. 
Sökanden medgav att I domslutet skulle hänsyn tas till landstingets brunn. 
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l ettyttral1de f SGU framgick, att ett uttag om 500-600 m3 grundvatten 
per dygn borde kunna göras utan att n~gra egentliga olägenheter behövde 
uppst~. Eventuellt kunde landstingets fastighet tänkas bli påverkad. Prov-
pumpning skedde under säsonger utan att nAgon menlig inverkan uppkom. 

DA fastighet ren hade ivit arrendatorn rätt att utnyttja den aktu-
ella vattentäkten ans~gs sökanden behörig att söka vattendom pI uttaget för 
den tid arrendekontraktet gällde. Sakanden Atog sig att inskrinka eller av
bryta" uttclge-t -öm-·\,at-tenbr(s t~-upps tod l ands t l ngets brunn. 

Domstolen lagligf5rklerade den aktuella grundvattent§kten och lämnade sakan
den tillstAnd att f5r bevattnlnn under mAnaderna mal-J'ull ta ut h6gst 

"~ ;;;. .-
600 mJ/dygn. 

Tillst~ndshavare: En arrendator. 

TIllstAndstid: TII I och med ~r 1977 
kont"rakt-: - -

(3 Ar). dvs, tiden far gällande arrende-

2a~t~n!2ä~nJ_niLa!.; Sökanden ålades utföra observationer i fem befintliga vat
tenst~ndsrör; en gång per vecka under två veckor före bevattningsperioden, 
var fjortonde dag under bevattningsperioden, samt en gång per vecka under 
tv~ veckor sedan bevattningen upphört. Observationerna skulle faras r sgr
skild journa • till ngllg för sakägare. 

Oförutsedd skada: Kunde upptas till prövning fem Ar efter det domen vunnit 
Tage - ---~ 

övrlilt~ \lid vattentäktens ut 
vattnet iakttas. 

GRUNDVl\TTi:NDOi,; (S 5) 

skulle nödig sparsamhet med grund-

VA-fTENDOt4STOLfN Vf\ DV,ci 61/1975 (DELDOM 1975-12-30) 

Sökanden önskade beva~tna ca 
och 7 ha va l). Denna an 
på Kristianstadsslätten och 
till, (Grundvattendoman18 \.:1 

ha ~ker (20 ha potatis. 8 ha sockerbetor 
var en av fem rörande uttag av grundvatten 

som vattendomstolen samtidigt tog ställning 
5. G 6, G 7. G 8 och G 9.) 

En enskiid person bitr~dd av jurist. 

En utökning aven tidigare lagligförklarad vattentäkt begärdes. Uttaget 
önskades utökat från högst 300 mj grundvatten p~r dygn (I medeltal 200 m3) 
under tiden 1 maj-31 august! till högst 1 400 m' per dygn (I medeltal 
700 ) under tiden 1 maj-15 september. Sökanden anhöll att f A ta blivande 
tillstAnd I anspråk innan beslut d!rom vunnit laga kraft. 

Bevattning förekom på sökandens fastighet före Inl§mnandet av ansökan. 

enskilda ägare förbehöll s1g rätten att inkomma med krav på skadestånd 
om vattenståndet i deras bnJrlnar men! igt skulle sänkas av det ökade vatten
uttaget . 

En enski]d person överenskom med s6kanden om att denne under en tid av fem 
.sr skulle undersöka vattenkval iteten i en nygrävd brunn en gång varje sommar 
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Dessutom föreslog sökanden mätningar i tre brunnar fyra gånger om året. 

Länsstyrelsen tillstyrkte uttaget men begärde begränsning av tillståndet 
til 10 år samt yrkade att en årlig indexreglerad avgift pA 100 kronor 
per uttagen sekundliter sku le utgA för att finansiera uppföljningsunder
sökn i ngar ~ 

Kammarkol'legiet, som bevakede det allmännas rätt; yrkade en prövotid av Hl 
år efter erhället tills . Med tvekan biträddes länsstyrelsens förslag 
om en avgift för uppföljningsverksamheten. 

SGU betonade vikten aven effektiv och systematisk kontroll av grund
vattenuttaget. Dettas effekt p~ grundvattenomsättning och vattenkvalitet 
kunde därigenom belysas. 

Sökanden bestred en Arl Ig indexreglerad avgift och menade att en mer all
män uppföljnlngsverksamhet borde ha det Cillrnärm8 som huvudman. 

såvä1 K-konsult som ViAK hade gjort utredningar som bl a innefattar Kris
tianstadsslättens geologi och hydrologi. 

Även länsstyrelsen hade genomfört en undersökning om Kristianstadsslättens 
hydro'logi och anförde bl a att grundvattentlllgångarna kunde uppskattas 
till 1 500-2 DOC l/sek. 

Domsto!en menade. att vad beträffar Kdstlanstadsslättens grundvattentill
gångar. saknades fortfarande kunskap om KristlanstadsslBttens olika grund
vattenfö,ande formationers egenskaper, utbredning och inbördes relationer 
trots företagna utredningar. Det föreföll domstolen sannolikt att de mål 
som nu avgjordes samtidigt (G 5. G 6. G 7. G 8 och G 9) alla berörde vatten 
från saffil'na gnmdvattentl'! 19ång. Kända grundvattenuttag vid ansökningsti 11-
fället utgjorde ca 300 l/sek till olika tätorter, ca 1 050 l/sek till be
vattning och 200 l/sek för rent industriella ändamål. 

Domstolen fann det befogat med varsamhet vid meddelande av tillstånd till 
grundvatte~uttag fBr ~evattning med tanke på den mycket kraftiga ökning pI 
bevattningssidan, som kunde f8rväntas och osäkerheten om de verkliga vatten
tillgångarna,. 

Frågan om grundvattel'lut vid två fabriker (förädling av potatis, se dom 
G 7 och G 8) bed6mdes däremot annorlunda. Dessa fabriker innebar stora in
vesteringar med längre avskrivningstider än bevattningsanläggningar. Dess
utom var potatisodlarna far sin avsättning delvis beroende av dessa föräd~ 
Ilngsindustrier. Dessa borde alltsA en! igt domstolen tillerkännas prioritet 
i f6rhål1ande till bevattningsanläggningarna., 

Vattendomstolen uppsköt det Slutliga avgörandet beträffande omfattningen av 
det yrkade grundvattenuttaget till utgången av ~r 1985. Sökanden gavs till 
dess tillstånd, att Arlig~n under tiden 1 maj-15 september ur täkten utöka 
uttag~t med högst 1 JOO m5/dygn (l medeltal för perioden dock högst 
500 m') /dygn) " 

Tlllständshavare: En enskild person. 

Iill~t!n~5!li: Till och med utgången av år 1985. Detta var enbart en deldom. 

~~!t.::.n.'I!älnin..H.'3l.: Vid samtliga grundvattenuttag skulle finnas mätare med räk
neverk" Sökanden måste utföra vattenmätningar av grundvattenståndet i brun
nar på tre fastigheter fyra ginger per Ar dels vid bevattningens början, 
mitt och slut samt under vintern. 
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Sökanden skulle årligen unde januari månad till länsstyrelsen översända 
uppglft om vattenuttag och resultat av vattenståndsmätningar under närmast 
föregAende kaIenderAr samt Alades att på lämpligt ställe hålla uppgifterna 
tillgångi iga för dem, som kunde beröras av grundvattentikten. 

Dessutom å1Ag det sökanden, att senast före utgången av år 1985 skriftligen 
till vattendomstolen redovisa ej blott de vattenmängder. som tillgodogjorts 
vid vattentäkten. utan även de uppgifter i 8vrigt, som erfordrades för en 
bedömning av frAgan om grundvattenuttagets verkan i olika avseenden. 

Oförutsedd skada: Kunde anmälas till vattendomstolen senast år 1995. Frågan 
om-skyTdTgh-et för sökanden erd igt VL 2: L19 att framdeles avstå grundvatten 
för någon orts förseende med v;:"tten e l ler annat a 11mänt behov uppsköts t i 1 i 
efter år 1985. 

Övrigt: Sökanden gavs tillst~nd att ta det i denna deldom lämnade tillstån
detT anspråk, innan deldomen vunnit laga kraft, om dessförinnan hos läns
styrelsen ställts säkerhet enligt VL '1:67. 

GfWNDV/UTENDOM (G 6) 

VÄXJö TINGSRÄTT VATTENDOMSTOLEN VA DVA 62/1975 (DELDOM 1975-12-30) 

Den sökande bevattnade ca ha (50 ha potatis och 25 ha sockerbetor). Vat-
tengivorna beräknades t! 'I 1 30 mm l/art tionde dygn för potatis och 40 mm vart 
femtonde dygn för sockerbetor. 

Ett dödsbo bit tt av jurist. 

Lagligförklaring av rrbrunnar samt att ur dessa för bevatt- ~ 
nlngsändamAl irl1gen ti IS maj O augusti utta I medeltal 750 mJ 

grundvatten dock t '! 2.00 under ett och samma dygn. Ti dsgränsen för 
anmäLan BV of,:5rutsedd skada begardes till lG år efter det att domen vunnit 
l aga kraft och ett b l vande t 11 'I s önskades få tas i anspråk i nnan domen 
vunnit laga kraft, 

Bevattning skedde under 1974. 

Kristianstads kommun förbehöll sig, beträffande en kommunal grundvattentäkt, 
rätten att l framt l den komma med skadestEHldskrav $ om vattenståndet i denna 
menligt skulle påverkas. 

Sökanden träffade avtal med tre ensld lda personer om vi ssa kontrollmätningar 
och om viss ordning för skadereglering. Vid eventuell tvist skulle frågan 
hänskjuta::; t! 11 vattendomstolens prövning.; 

Synpunkter framförda av länsstyrelsen" kammarkoHegium och SGU framgick av 
grundvattendom G 5. 

Provpumpning av brunnarna 1973 visade. att dessa gav 90 m3 per timme vid 
95 resp. 69 meters djup. Borrhålsdjupen var 114 m resp. 73 m. Sökanden 
gjorde gällande, att vid mätningar l angränsande brunnar i samband med 
grundvattenuttag under bevattningsperioden 1974 hade ej några extremt låga 
vattenstånd konstaterats. 

l övrigt se grundvattendom G 5. 
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Domskälen var desamma som l gnJ1idvattenoom G 5. 

Domstolen lagligfbrklarade de borrbrunnarna på sökandes fastighet. Dess
utom gavs tills nd att med nedan angivna villkor för bevattningsändamAl år-
ligen under tiden 15 O augusti v d tä~ten utta högst 750 m' per dygn 
i mede l ta 1 för perioden dock t 200 mj under ett. och samma dygn. 

Tillståndshavare: Ett dödsbo. DA borrbrunnarna lAg p~ olika reglsterfastig
heter- sku e-f6r framt 1 den rätten att t I l j 9000915ra s i g grundvatten vara för
enad med den ena av n':-gisterfasUgheterna (såsom vattentäktsfastighet). 

Tl 11ståndst;d~ Ti j l och med utgången av Ar 1 Detta var enbart en deldom. 

~a.!. t~n.!2ätnJ..rl.9.a2:.: För vat tenmatn l ng skw"1 't e fl "nas vattenmätare med räkneverk. 
Sökanden Alades föra anteckningar över de vattenmängder, som dagligen till-
godogjordes vid vattentäkten (dock tri på arbetsfri dag). 

Sökanden skulle vidare utföra vattenmätningar i fyra stycken brunnar i en
l ighet med uppgjord civerenskommtödse. Därefter måste vattenmätningar göras 
dels en gång vid be~attningsperlodens början, dels minst en gAng varje mA
nad under bevattningsperioden, dels en gäng vid bevattningsperlodens slut 
samt en gång under vintern. 

Ti1! länsstyrelsen skLdle insändas uppgifter erdlgt samma regler som för 
grundvattendom G 5. 

Till vattendomsto1en skldle redovisas uppglfter enligt sarmJa villkor som 
för grundvattendom G 5 f Bre utgAngen av år 1985. 

Of8rutsedd skada: Semma föreskra fter som 1 grundvattendom G 5. 

ÖvriGt: Samma ål _ =-.::d... som i grundvattendom G 5. 

GRUNDVl\Tl~ENDOM (G ?) 

VÄXJ15 T! NGSRÄTT VA DVA /1975 (DOM 1975-12-30) 

En stärkelsefabrIk att få fyra vattentäkter lag! igförkiarade för 
att trygga vattenförs8rjnlngen rer rikens drift. TvA av brunnarna, varav 
den ena hade stor vattenkapacitet. var belägna p~ sökandes fastighet. De 
tYA andra lAg pA arrenderad mark. 

En ekonomisk förening illands Stärkelsefabrik) biträdd av jurist. 

LagHgförkLarlng begärdes av tre stycken grundvattentäkter. Ur en av brun~ 
narna önskades ett uttaa av 3 000 m3/dygn under tiden 1 sectember-15 Janu
ari samt 500 m3per dygn~under övrig ti~'av äret. Ur de tre' andra brunnarna 
begärdes ett uttag ur vardera av 500 ml per dygn under tiden 1 augusti-
15 januari dock skulle ej det totala uttaget för samtliga brunnar f~ till
lätas att överstiga 3 000 m3/dygn. Tidsgränsen far anmälan av oförutsedd 
skada önskades satt till 10 Ar efter det att domen vunnit laga kraft. Ett 
blivande tillstånd begärdes f~ tas i ansp k utan hinder av att beslutet 
därom ej vunnit laga kraft. Sökanden anhöll i första Ilad om tl !1stånd att 
för all framt i d få ta vatten ur vattentäkterna på arrenderad mark f eftersom 
upphörande av arrendekontrakt, enligt sökandens uppfattning, saknade be
tydelse l detta fall. SkUlle detta leke bl i domstOlens mening, annöl15 l 
andra hand om tillstånd till tidsbegränsat vattenuttag ur dessa brunnar. 
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! två tidigare lagligf8rklarade brunnar, varav den ena blivit förstörd av 
järnhaltigt vatten och den andra nu ingick I ansökan, hade sökanden rätt 
att ta ut max 3 ODD m3 per dygn i medeltal per Ar, dock högst 1 200 m3 per 
dygn, 

En enskild person återkallade efter förlikning ett 
sättningsyrkande. 

mAlet framställt er-

Synpunkter framförda av länss relsen, kammarkollegium och SGU framgår av 
grundvattendom G 5. 

Enligt sökanden hade vid provpumpningar vattenniv~n påverkats av vattenut
taget i endast en av observationsbrunnarna. Sänkningen av vattenstlndet 
där beräknades uppg~ till ca 1 m, vilket kunde kompenseras genom en djupare 
placering av pumpen. 

I 6vrigt se grundvattendom G 5. 

Domskälen var desamma som i grundvattendom G 5. 

Domstolen lagligf5rklarade de tre vattentäkter. som ans8kan avsåg, samt 
lämnade tillstAnd att f5r produktion vid stärkelsefabriken P~ nedan givna 
vi llkor utta grundvatten; en av br'unnarna med högst 3 000 m per dygn un
der tiden 1 september-1S januari samt under 8vrig tid av året med 500 m3 
per dygn. Dessutom fick sökanden ur vardera av de tre andra brunnarna ta 
ut h6gst 500 m3 per dygn under en månad under tiden l augusti-IS januari, 
dock att det totala uttaget far samtl iga brunnar tillhopa ej skulle över
stiga 3 000 m3 per dygn. 

Tillståndshavare: En ekonomisk förent 

TillstAndstid: För brunnar på sökandes fastiahet föreslogs ingen tidsbe
gr]'risnTng.-F5r de brunnar, som låg på arrend~rad !'Dark, gäl Jde ti 115tåndet 
under den tid för vilket arrendekon~raktet var skrivei (arrendekontraktet 
gå n de t il! å r i 989) . 

'y"a!t~nEJ.ä_~n_Ln.';la!:.: Vid samtliga brunnar ",kul le finnas vattenmätare med räkne
verk. Sökanden alades göra anteckningar över de vattenmängder, som dagligen 
utnyttjades (anteckning beh5vde ej g5ras pA arbetsfri dag). 

Sökanden skulle en gång per vecks utf5ra mätningar av grundvattenståndet 
de brunnar som lagllgförklarats i domen. Dessutom måste sökanden en gång i 
månaden göra mätrdngar av grundvattenstal'det 1 tio andra brunnar. Mätning .... 
arna skul le genomföras sE: länge de l denna dom rf1edgivna grundvattenuttagen 
togs iansprak. 

S8kanden hade årligen att under januari m~nad till länsstyrelsen 5versända 
uppgift om vattenuttag och resultat av vattenståndsmätningar under närmast 
föregående kalenderår samt hålla mätresul tater; tillgängliga för dem, som 
kunde vara berörda av vattentäkterna. 

övriat: Sökanden gavs ti llstånd att ta det r denna deldom 'lämnade ti listån--- .... 
det i anspråk Innan deldomen vunnit laga kraft om dessförinnan hos läns-
styrelsen ställts säkerhet enligt VL 11:67. 

Sökanden var skyldig avstå grundvatten för allmänt ändamål elier av övriga 
skäl. som framgår av VL 2:49 och 2: 

En enskild person tillerkändes erCa-'l" t", ;~g ~_ .. 
~ -''',,' lor JurIdisk experthjälp med 
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3 500 kronor att betalas av sakanden. 

GRUNDVATTENDOr'l (G 8) 

VÄXJö TINGSRÄTT VATTENDOHSTOLEN VA 62./1974 DVA 64/1975 (DELDOt'l 1975-12-30) 

En spritfabrik 6nskade f~ en grundvattentäkt bestående av tvA brunnar lag
ligförklarade far att trygga vattenf8rs8rjningen av fabrikens drift. Bägge 
brunnarna låg på sökandens fastighet. 

Ett aktiebolag (AB Sk~nebrännerier). 

Lagl1gförkiaring söktes aven grundvattentäkt bestående av två brunnar samt 
att ur dessa få utta grundvatten under ti den 1 september-31 maj t ill en 
mängd av l medeltal 800 m3 per dygn, dock högst 1 900 m3 under ett och 
samma dygn. 

Tiden för upptagande tlll prövning av oförutsedd skada begärdes till fem 
år under förutsättning att frågan om inverkan på enskilda brunnar uppsköts 
under en prövotid av fem år. Ett blivande tillstånd önskades få tas i an
språk utan hinder av att beslutet därom ej vunnit laga kraft. 

Nuvarande uttag tor'de, såvitt framgick av domen, vara av samma storleks'· 
ordning som de nu begärda. 

Ett tiotal enskilda personer uttryckte oro över att de sökta grundvatten
uttagen negativt skulle Inverka pA vattenförsörjningen pI deras jordbruks
fastigheter. Sökanden åtog sig dock att fördjupa ett antal befintliga brunnar 
om så erfordrades. Vid tVist menan parterna skuI1e frågan hänskjutas till 
vattendomstolens pr6vnlng. 

En enskild person yrk.ade e.rsättning med 8 600 kr för kostnaden aven nyan
lagd brunn. Klaganden menade att den nya brunnen mAste utföras till följd 
aven sänkt grundvattcnnivä. orsakad av sökanden. Sökanden bestred dock 
detta krav. 

Synpunkter framförda av länsstyrelsen, kammarkollegium och SGU framgår av 
grundvattendom G 5. 

Provpumpningar frln s5kandes bägge brunnar skedde iren 1972-1973 och enligt 
sökanden påverkades grundvattenst~ndet I ett mindre antal brunnar. 

! övrigt se grundvattendom G 5. 

Domskä'len var desamma som r grlJodvattendom G 5. 

Domstolen 1ag1igförklarade den grunclvattentäkt. som ansökan avsåg samt 
lämnade sökanden tillstånd att för produktion vid bränneriet under tiden 
1 september-31 maj utta 1 BOD m3/dy~n i medeltal dock h8gst 1 900 m3 under 
ett och samma dygn. Rätten att för framtiden tillgodogöra sig ~rundvattnet 
~~~lt~ hänföras till den registerfastighet på vilken brunnen Jag. 

Til1ståndstld: ingen tldsbeoränsning angavs i dornen. Men detta blev ändå 
en-Ode idom~-d]' domsto1 en upp~köt frågan om sketdeförebyggande åtgärder e Il er 
ersättning under en pr8votid av fem Ar. 
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Va.!t!nmål"ln.,9..3!.: För mätning av medgivet vattenuttag skulle vid brunnarna 
finnas vattenmätare nled räkneverk. Sökanden måste föra anteckningar över 
de vattenmängder. som dagligen ti llgodogjordes vid vattentäkten (ej krav 
på mätning på arbetsfri dag). 

Sökanden skulle. intill dess vattendomstolen annat förordnade, låta utföra 
mätningar av grundvattenståndet en g~ng i veckan i sökandens brunnar. dels 
en gång i månaden l brunnar och observationsrör på dryga tiotalet fastig
heter, 

Sökanden ålades att ~rligen under Januari mAnad till länsstyrelsen Hversända 
uppgift om vattenuttag och resultat av vattenst~ndsmltningar under riärmast 
fHregående kalenderår samt at<: hål la mätresul taten tlllgängl iga för dem, 
som kunde vara berörda av vattentäkten. 

Oförutsedd skada: Kunde anmälas tili vattendomstolen senast år 1995 . 

. Qv,!.i.9.t: Domstolen ogillade yrkandet om ersättning av utlägg för ny brunn 
på 8 600 kronor. Sökanden. gavs ti 11stånd att ta det l denna deldom lämnade 
tillståndet i anspråk innan deldomen vunnit laga kraft. om dessfHrinnan hos 
länsstyrelsen ställts säkerhet en11gt VL 11:67. 

GRUNDVATTENDOM (G 9) 

VÄXjÖ TINGSRÄTT VATTENDOMSTOLEN VA 13/1975 DVA 65/1975 (DELDOM 1975-12-3G) 

Sakanden anskade bevattna ca 450 ha (250 ha spannmål, 50 ha sockerbetor, 
65 ha potatis, 85 ha vall och beten samt 15 h~ lupiner), Varje vattengiva 
berlknades till 30 mm och bevattning avs~gs ske var 2D:e dag. 

Ett aktiebolag biträtt av jurist. 

lagJigförklaring begärdes aven anlagd rörbrunn samt att ur denna under 
tiden 1 maj-3D sep~ember f~ utta i medeltal 3 500 m3 grundvatten per dygn, 
dock högst 4 000 m) under ett och samma dygn. Ett blivande tillstånd önska
des få tas i anspråk utan hinder av att beslutet därom ej vunnit laga kraft. 

Såvitt framgick av domen hade någon bev&ttrdng ej förekommit på fastigheten 

En enskild person farbehöll sig rätten att I framtiden yrka ersättning f5r 
menlig påverkan av vattenståndet! en brunn. En annan fastighetsägare be
gärde att regelbundna mätningar skulle ske 1 dennes brunn under en sommar, 
innan tiilstånd erhöns, Vinands stärkelsefabdk. som ej motsatte sig de 
begärda uttagen menade dock att ett til15t~nd skulle förenas med ett kon
trollprogram. Sökanden accepterade, att detta skedde. 

Synpunkter framförda av länsstyrelsen, kammarkollegIum och SGU framgår av 
grundvattendom G 5. 

Sökanden lät provpumpa under 16 dagar i maj 1974 med ett uttaa av ca 40 I/sek 
eller ca 3 400 m3;dygn. Efter en veckas provpumpning balanser~de til1rfn-
r, i ngel; ,~ppumpn~i1gen ~ch d:t o~råde, s~m påverkades. av ?rovpumpn i nge~ bedöm
des t!! I ZD km-o Enligt sokanaen begransades det gJoraa uttaget av Drunnens 
utformning och inte av vattentillgången. 

i övrigt se grundvattendom G 5. 
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Denna skriftserie, benämnd Stenciltryck, 
utges av Avdelningen för lantbrukets hydro
teknik vid Institutionen för markvetenskap, 
Lantbrukshögskolan. Serien utkommer i fri 
följd och innehåller undersökningsresultat 
och annat material, som avdelningen funnit 
angeläget att redovisa, men som av olika 
anledningar ej befunnits möjligt att framläg
ga i tryck, exempelvis i den från institutio
nen utgivna tidskriften Grundförbättring. Så
dana anledningar kan vara att ett arbete är 
för omfångsrikt att trycka, är av mera pre
liminär natur eller vänder sig till en för li
ten grupp av läsare. 

Serien finns tillgänglig vid avdelningen, 
och enskilda nummer kan i mån av tillgång 
erhållas därifrån. 

Adress: Lantbrukshögskolan, Inst. för 
markvetenskap, Avd. för lantbrukets hydro-
teknik, 750 07 Uppsala 7. 

Address: Agricultural College of Sweden, 
Dept. of Soil Science, Div. of Agr. Hydro-
technics, S-750 07 Uppsala 7, Sweden. 


