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1. 

FöRORD 

Det 8kade intresset far jordbruksbevattning och det därmed förbundna steg

rade behovet av vattenuttag far detta ändamål har aktual iserat delar av 

vattenlagen, som tidigare mera sällan til lämpats inom jordbrukssektorn. 

Det far1 Igger därför nu ett framträdande behov aven samlad överbl lek av 

bestämmelser I vattenlagen och i annan lagstiftning, som äger tillämpning 

vid vattenuttag fBr bevattning. En sådan översikt Jämnades av hovr6ttsrldet 

Åke WIknar i nr 9't av denna stenciltrycksserie. l detta 1 iksom i ett följan

de nummer belyses til lämpningen genom en sammanfattande redovisning av ett 

antal avkunnade vattendomar. Dessa sammanställningar har utfarts av lant

brukskonsulent Stig Svenrnar, Link()p!ng, och samtliga arbeten ingår tillsam

mans med en rad andra frågor projektet IIStud ler av vattenanskaffn ingsfrå

gor i samband med bevattnin~lll~ vilket bearbetas vid lantbrukshögskolans av

delning för hydroteknik med undertecknad som projektledare. En arbetsgrupp 

med representanter fBr lantbruksstyrelsen, lantbruksnämnderna, naturvårds

verket, fiskeristyrelsen och lantbruksh6gskolan under ordförandeskap av av

delningschef Henry Gustafsson medverkar som samordnare av olika aktiviteter 

inom projektets ram. Arbetet finansieras av Staten~ Jordbruksnämnd. 

Projektledningen framför här ett tack till dem som på olika sätt medverkat 

vid tillkomsten av denna skrift. Sålunda har vattendomstolarna vid Söder

törns tingsrätt, Växjö tingsrätt och Vänersborgs tingsrätt välvi! ligt stIllt 

erforderl igt underlagsmaterial till förfogande och docent John Sandsborg 

medverkat v i d 51 ut j lIster'! !igen av manuskt i ptet" 

Uppsala den 22 december 1976 

August Håkansson 



2. 

INLEDNING 

Det är först i samband med de senare årens kraft[ga expansion av bevatt

ningens omfattning, som domstolarna f~tt ans6kningar om ytvattenuttag f Hr 

egentlig jordbruksbevattning. Tidigare beviljade til1st~nd har avsett träd

gärdsbevattning. Den f5rsta ytvattendomen avseende jordbruksbevattning av

kunnades sålunda 1971L Detta ge)r att det knappast :lunnit utbildas någon egent-

119 praxis i handhavandet av s&dana til lständsfrAgor. 

FHr dem som sysslar med jordbrukets vattenfrågor och rådgivning i detta 

sammanhang kan det vara av intresse att en 5verbl lek över de domslut 

som avkunnats. SammanstäI lningen uppt<lr nästan samtliga domar avseende ut.

tag av ytvatten för bevattning ordnade i tidsföljd. För närvarande är av

sikten att ytterl fgare en tid fi51ja utvecklingen på området och därvid göra 

sammanfattningar av principiell mera intressanta domar, vilket material 

då kan fogas som 18sblad till hgr f8rel iggande hälslagna häfte. 

Redovisningen har givits en fast disposition under ett antal rubriker I 

avsikt att 6k~ överblicken och mBjl iggBra en snabb orienterIng om fHrut

sättninqa!- och domslut. Sjc:\lvfallet kan inte de hi"l- 121mnade korta samman

fattningarna ge tillräckI 19t underlagf8r ett ingSende studium av mera komp

licerade domar. {'lan bc)r arne-Ilet"tid kunna fY, en vis.s ailmän uppfqttning om 

hw- dessa fr%lgor hit1nt1l1s handlagts av domstoldnla. Den som önskar göra 

ett mera f8rdjupat studium av nAgot avkunnat domslut, bör givetvis studera 

domen ifråga i sin helhet:. Ingen av de här redovisade domarna har ()varlda

gats, varför nägon provning i högre Instans ej förekommit. 
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'{-"A·T·~~!I}OU ("\' ., i \f ! ... ,~ l t'! I f 

VÄXJÖ T l NGSHÄTT VlrrTENDOI<\S'fO EN (stll;ERBYGDENS VAHENDOIASTOL) A 132/1951 
f\D 12'l11948 (DON '! 1-'!2'-'!l~ 

Bevattning utfördes i en hande1st 

En enskild person. 

Tillstånd begärdes fö vattenbortledn1ng ur Sax~n med 500 l/min dock högst 
270 m3 per dygn under so~narmånaderna och 150 m' per dygn under vintermå
naderna för bevattning I handelsträdg&rd. Ansökan avsAg lagligförklaring 
av befintligt uttag. 

Vid ansökningstillfället fanns redan bevattning och pumpkapaciteten upp-
gick till I per m1n. 

Fiskeristyrelsen 
vattenbortledning 

ökad risk far saltvatteninträngning I ån vid 
Isken bcd5mdes som ringa. Jordbruksbevattning 

och vattning av 
lidande genan saltvattenint 
att domstolen mätte meddela fö 

Av utredningat· ilet framgick f51jande 

Normal h6gvattenf6ring 
Medelvatterföring 
VattenH5ri 
Nortna1 l.åqvat 
Lägsta t~gvattenf5rl~g 

De vattenmä 

t 

i Saxän kunde tSnkas bil 
enskilda personer hemställde om 

att bakstr5m Icke uppkom. 

beträffande SaxAns vattenf8ring: 

1 8 ono , I , , /seK 
900 !! 

Il 

" 00 II , 
20 ~ t 

Saxån be-' 
dömde domstolen som ringa 11 ande t r 11 fng" 

sökM,den att fiSrhamt.ldell b\bE,hålla och nyttja den 
Ingen samt att ur avleda hBgst 500 l/min dock 

Domstolen berätti 
uppf6rda pu~panl 
hC.lgst 270 m) per 
te rmånade rn.::.l, 

dygn r sommarmånaderna och 150 m.) per dygn under vin-

T1llst5ndshavare: En lId person. 

Tills 

Oförutsedd skada: Kunde upptas till pr6vnlng senast 5 Ar efter det att 
dome!l '\f'ul1nTt aga krafL 

.~Y!J~t: Sökanden s:;ku11e ersätta 
mAlet med 380 kr. 

enskilda personer deras kostnader 
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V/\)(.JU T! NGSRP;'rT EN (SÖDEHBVGDENS VATTENDOMSTOL) A 7/1964 
AD 7Lt/l (Dmi 

Bevattning utfördes i en hande1st 

Ett dödsbo (en juridi k person). 

Begäran om vattenbortledning enligt följande: 

) ~' "'"O J ,,,t ' a ultag av L, m grunavaL 'en per aygn. 

b) uttag av lDO m3 ytvatten p~r dygn fr~n ett floddike mellan Stora Harrie 
och I<ärl ingeån, 

e) uttag av ytterligare 100 ytvatten per dygn frAn en annan plats i 
samma floddike under månaderna maj-september. 

Ans6kan avsåg lagligf6rklaring av redan befintliga uttag. 

Den sakande tog vid ans6kningstill Ilet ut de vattenmängder han nu be
gärde lagligf6rklarade. 

'Ett slakteri (Scan) hade i en tidigare deldom erhållit rätt att gräva om 
det aktuella fJoddiket In sin mark för att därigenom f5rbättra grund
vatteninfiltrationen vid Seans vattentäkt. Vid det ~ttag som nu begärdes 
skulle den beräknade infiltrationen bli mindre än f6rut hävdade slakte-
riet, :~C1{n att des~; ve,'Ksamhet var av synnarllg betydelse för l ivs-
medelsförsörjningen. Sakande n n5vdade dock, att de f A dagar det blev vat-
tenbrist i det aktuel floddiket hade slakteriet avtal om leverans av 
reservvatten (1 000 per dygn) f l nU 1 'i l ggande tzhort, och b lev där-
för ej utan vattp~ Dps~utryn hade sI0kte!"lpf reservoarer pI sammanlagt 
2 '000' m3: Di4n:j"!)" kom~;,;"~~;i'akt~;;~~;: '~~k~l(;~d~ laga UlLstånd att utnyttja 
ytvatten för infiltration. 

Sökandens och 51 teriets grundva tent6kter hade provpumpats samtidigt, 
varvid det visat sig att rters grundvattenbehov kunde tillgodoses. 

Sökanden stod som ägare till de registerfastigheter där anläggningarna var 
belägna. Det till 51 teriet lämnade ttl)stAndet att omgräva floddiket 
hade icke fHrenats med rätt att verkställa infiltration. Domstolen 
ansAg att slakteriet under torrperioder kunde anlita tätortens vattenverk. 

Domstolen lämnade rätt att: 

a) bibehAl1a begärt g 
? 

ttenuttag om 250 mJ per dygn, 

b) blbehAlla den beflntllqa vtvattentäkten vid floddiket och därur avleda 
högst 100 m3 per dygn,- . 

c) bibehAlla den ytterligare ytvattent5kten vid floddiket och därur under 
mAnaderna maj-september avi högst 100 m3 per dygn. 

TIIlstAndshavare: DHdsboet. Rätten att tillgodog6ra sig sAväl grundvatten 
~so"m 'yt'vaTten~skulie dock vara knuten till den registerfastighet på vilket 
uttag Idag ägde rum eftersom ägde flera registerfastigheter. 

OfHrutsedd skada: Kunde senast 20 Ar efter det att domen vunnit Taga ,_ .. " .. ,~, 
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YTVATTENDOM (v 3) 

VÄXJ(j TING 
AD 8/1969 

\fil,TTE N D CIv'\:;;T(l C EN (SöDERBYGDENS VATTENDOMSTOL) A 36/1969 
(DOV\ 19G9-n::i'Z;2.) 

Tt"ädgårdsbevattning av eti VI laområd(; planerades. 

En enskild person. 

Va t tenbortl edn; 
uttag högst 150 

ur Ronneby&n begärdes för trädgArdsbevattning. Begärt 
per dygn under mAnade rna maj-oktober varje Ar. 

Bevattning utfördes ej. Anl Ingen skulle byggas. 

5 

Fiskeriintendenten hade fBreslagit att Intaget skulle f5rses med ett gal
ler sA att fisk ej kunde sugas In. 

Inga redovisade \fattenLltn,:~dnin9ar i domen. 

Ronneby kommun var inneh;: .. ware av den fastighet på vilken pumpstationen 
planerades att uppföra5~ 1 ik:;o;orn utanför} 199ande vattenområde. Markägaren 
hade medgivit sökanden att vidtaga de ansökta åtgärderna. 

Domstolen 1 sökanden tillständ att anlägga och bibehllla det ans8kta 
vatten 1 ntaget samt att under rnlHklderna maJ""ok tober varje år bort leda högst 
150 m3 vatten per dygn. 

TlllstAndshavare: En enski o person. 

Vat'l:enmätnl 

Oförutsedd skada: logen anQ; ven i i d för a n m!; 1 an av sådan skada. 

YTVATTEN DOM (V 4) 

V/\XJö T I NGSRi';;CT Vl\TTEN[)()f>\SrOL EN (SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOL) A 35/197 O 
AD 2/1970 (DOM 1970-05-13) 

Trädgårdsbevattning av ett villaomrAde planerades. 

Två enskilda personer. 

Vattenbortlednin9"ur Rormebyån beHärdes för trädgårdsbevattning. Begärt 
uttag h()gst 1 m:) per dygn under månaderna maj-oktober varje år, 

Bevattnlnq utfördes ej. r-,<"n3ggnlngen skulle, byggas, 

~nga motstående Intre:5sen anqivna domen. 



Vattenut
redningar 

Domskäl 

Domslut 

Bakgrund 

Sökande 

Ansökan 

Bevattning 
vid ansök
ningstlll
fä 11 et 

Motstående 
intressen 

Vattenut
redningar 

Domskäl 

Domslut 

6 

Inga redovisade vattenutrG0ningar 

Domstolen ansåg att Intaget borde f8rsBs med galler, Vattenintaget skulle 
ske pA s5kandens fastighet. 

Domstolen lämnade s6kandena tillständ att anlägga och bibehålla det ans6kta 
vattenintaact samt att under mAnaderna majl-oktober varle år bortleda h6gst 

~) .. ,. .. 
150 m) vatten per dygn. 

Of6rutsedd skada: Ingen angiven tid f6r anmälan av sidan skada. 

YTVATTENDOM (y 5) 

VÄXJö 11 NGSRÄTT WWTENDOMSTOl.EN (SÖDER.BYGDENS VATTENDOMSTOL) A 52/1971 
"AD 15/1971 (DOM 1971-10-14) 

Trädgårdsbevattning av ett vi I laomrAde planerades. 

En enskild person, 

Vattenbort "j edn ~ ng ur Ronnebyån begärdes för trädgårdsbevattn i ng. Begärt 
uttag höost lS0 m3 per dygn under mAnaderna maj-oktober varje Ar. 

Bevattning utfördes , Anläggningen skulle byggas. 

Två bolag som representerade kraftverksintressena hade medgivit begärt ut
tag under mAnade rna maj-september. " 

Inga redovisade vattenutreriningar i domen. 

l1edqiv,sHlde f kraftverksintressena inskränkte sig till månaderna maj
septembe r > Ronneby kommun va r i nnehava re av den fas t i ghet på v i l kan pump
stationen planerades att uppfHras. liksom utanfHrllggande vattenomride. 

Ett servitutsavtal hade tecknats mellan sHkanden och markägaren om att f A 
nedlägga och blbehAlla en &vattenlednlng samt uttaga erforderlig vatten
m~3ngd ~ 

Domstolen lämnade sakande n tillstAnd att anlägga och blbehAlla det ansHkt! 
vattenintaget samt att under m~naderna maj-september bortleda h6gst 150 m 
vatten per dygn, 

TlllstAndshavare: En enskild person. 
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YTVATTENDOM (y 6) 

Vt'\XJU TINGSR;t:nT VATTENDOMSTOLEN AD LI:3/,1971 DVA 13/1972 (DOM 1972-02-22) 

TrädgArdsbevattning av elt vi IlaomrAde planerades. 

En enskild person. 

\!attenbortledning ur Ronnebyån begärdes för trädgårdsbevattning. Begärt 
uttag högst 75 m3 vatten per dygn under tiden maj-augusti varje år. 

Anläggning var vid ansöknIngstil !fället färdig bortsett frAn att pumparna 
ej hade installerats. 

F 1 sked! ntendent.el1 an förde att f i skeavg i f t borde utgå med 200 kr som ett 
engAngsbelopp. Sökanden bestred detta. 

Inga redovisade vattenutredningar I domen. 

FHrutsättningar att f8reskriva avgift enligt VL 2:10 förelåg ej enligt 
domstolens uppfattning. 

Ronneby kommun V,lr innehavare av den fastighet på vJ,lken pumpstationen 
uppfBrts. liksom utanfBrliqgande vattenomrAde. 

Ett servitutsavtal tecknades mellan sBkanden och markägaren om rätt att 
nedlägga och bibehålla Svattenlednlngen. Två kraftverksintressenter läm
nade medg i wmde t 11 'I ansökn i tIgen. 

Domstolen gav sökandcill tillstånd att anlIgga och bibehålla det ansHkta 
vatt~nintaget samt att under m~naderna maj-augusti varje Ar bort leda hHgst 
75 mJ vatten per dygn. 

YTVATTENDOM (y 7) 

VÄXJö TINGSRf\TT VATTENDOMSTOLEN Vj~ 36/1972 DW\ 64/1972 (DOMJ972-08-31) 

Trädgårdsbevattning av ett vlllaomr&de planerades. 

En enskild person. 

Vattenbortlednlng,ur RonnebyAn begärdes f5r trädgArdsbevattning. Begärt 
~t h6gst 350 mJ vatten per dygn under mAnaderna maj-september. 
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Bevattning utfördes . Anläggningen skulle byggas. 

Fiskeriintendenten yrkade att intaget skulle utformas så, att fisk ej kunde 
sugas In, samt att sökanden skulle erlägga fiskeavgift pi maximala vatten
uttaget enligt VL 2.:10. S()kailden bestred 8rncllertid skyldighet att erlägga 
fiskeavgift .. 

Två bolag begärde ersättning för det kapitaliserade värdet av kraftförlus
ter med ett engångsbelopp uppgående till sammanlagt 4 000 kr. S6kanden er~ 
bjöd sig att betala det begärda ersättningsbeloppet f Hr fHrlorad kraft. 

! nga redeN i sade va t tenu t redn l nqi3 r i domen, 

Förutsättningar att föreskriva avgift enligt VL 2:10 förelåg ej enligt 
domstolens uppfattning. 

En enskild person var Innehavare av den fastighet pA vilken pumpstationen 
planerades, liksom utanfHrllggande vattenomr&de. 

Ett servitutsavtal hade tecknats mellan sHkanden och innehavaren av den fas
tighet där pumpstationen skulle anläggas. Detta servitutsavtal förutsatte, 
att villaföreningen liksom den upplAtande fastigheten erhöll vatten för 
trHdgårdsbevattnlng. 

Domstolen lämnade tillstånd att anläaaa och bibehålla det ansökta vatten
Intaget samt att under mAnajerna mDj~;ept0mber bortleda hög~t 350 m3 vat
ten per dygrr" 

Ti Ilsdmds re: En enskild person" 

Vattenmi:ltnl 

Oförutsedd s ; Inqan anqlv'en tid H5r anmälan av sådan skada. 
N"-~". .... .... " .... _ .~~ <o',,'" ,,~, """.. """. ~. "' 

_9YEl,.st: ;:,rahvcrksersElttnln9 å sammi)rll~,gt !.f 000 kr skulle erläggas innan 
tlllst5ndet IansprAk. 

VTWiTTEND(h"j ('I 8) 

VÄXJÖ TINGSRinT VATTENDOi1STOLEN VA 31.1/1973 OW\ 36/1974 (DOM 1974-05-15) 

Sökanden önskade utföra trädgArdsbevattning. 

Nordvästra Mörrums Egnahemsf6rening, MHrrum, 
'2 

Vattenbortledning ur MHrrumsSn begärdes. Uttaget avsAg hHgst 170 mJ vatten 
per dygn (5 000 m3/mAn) under mAnaderna maj-oktober. 

Bevattning utfördes ej. Anläggningen skulle byggas. 
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Fiskeriintendenten yrkade att intaget skulle utformas s~ att fisk ej kunde 
sugas In samt att en plomberad vattenmätare borde Installeras. 

inga vattenutredningar redovisades .i domen. 

Domänverket var innehavare all den stighet pa vllken pumpstationen plane
rades l i bom utanför] i 99ande vattenomri~de. Domänverket hade i nget att er
inra mot ansökan. 

Domstolen lämnade tillstånd att anlliggauch bllJehålla det ansökta vatten"' 3 
intaget samt att under m~naderna maj-oktober varje Ar bortleda högst 170 m" 
vatten per dygn. 

~a.!.t~11~!l.ä.!.nln.B.a!:.: En summerande vat.tenmätare sku'lle installeras och under 
bevattningssäsongen avläsas en gång l veckan. Då uttaget närmade sig det 
maximalt tillåtna. mAste avläsning ske en gång per dygn. Mltv§rdena skulle 
journalföras och hAIlas tillgängliga. 

Oförutsedd skada: Ingen angiven tid f5r anmälan av sAdan skada. 

YTVATTENDOM (V 9) 

VÄX,W TlNGSkf.\TT VATTENDOI1STOU~N VI\. ~)7/1973 DVA 37/1974 (DOM 1974-05-15) 

Sökanden utförde trgdgärrlsbevattnlng. 

Påtarps samhällsf8rening ups, Ronneby. 

Vattenbortledplng ur Ronnebytn begä~des. Begärt uttag I medeltal 40 m3 per 
dygn (1 200 m3/mf\n) dock högst m;' under ett och samma dygn. Uttagstld 
mAnaderna maj-september. Ans5kan avsAg lagligförklaring av befintlig an
läggning. 

Anläggnlrigen fanns redan anlagd. 

Fiskeriintendenten hade synpunkter pA Intagets utformning samt menade att 
en plomberad vattenmätare skulle installeras. Vid huvudförhandlingarna 
framkom dock att risken för Igenslamning var stor, varför yrkandet om vat
tenmätare återtogs. 

Inga vattenutredningar redovisades domen. 

Ronneby kommun hade medgIvit, att anH~ggrdn~;Jef) fick utföras under f8rut
sättning av att berörda markomrAden pI föreningens bekostnad AterstHl1des 
i förutvarande skick. 

Komrnunen var innehi'!var~':! av ck,n fc:stighet på vl1ken pumpstationen var be
lägen liksom utanförl iggande vattenomrAde. 
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Domstolen la~jllgf()rklarade det anlagda vattenlntaget och gav tillstånd att 
under månaderna maj-september bortleda i medeltal 40 m3 vatten per dygn~ 
dock högst 80 m3 under ett och 5a~na dygn. 

Oförutsedd skada: Ingen angiven tid för anmälan av sådan skada. 

YTVATTENDOM (y 10) 

SÖDERTÖRNS T I NGSRÄTT VJHTENDOf1STOLEN VA 11/72 (OOH 1974-11-07) 

De sökande önskade bevattna 575 ha av skiftande grödor~ dock huvudsakligen 
spannmål och oljeväxter (ca 500 ha). Om sA skulle behövas var de sökande 
beredda att bY99a ett 5 k ThomsOf';()verfa11 för mätning av åns vattenföring. 

Nio enskilda personer (exklusive makar) varav sju var ägare och två helt 
. eller delvis arrenderade den mark" som avsågs att bevattnas. 

Vattenbortledning från SMva&n begärdes för Jordbruksbevattning. Det samman
lagda maximiuttaget angavs till 192 l/sak. Tillståndet saktes för en tid 
av 15 år. 

Av de sökande hade vid ansökni tillfället sju stycken redan bevattning 
medan tvA avsåg att ansk~ffa bevattningsanläggningar. 

Länsstyrelsen 'l förbud mot bort)ednrng av vatten n~ir åns vattenföring 
understeg den far mAnaden normala. Yrkandet motiverades med hänsyn till 
sanitära fBrh511anderi och naturvArdsintressen Inom det ber8rda området. 
Fiskerikonsulenten, som bevakade ärendet främst med hänsyn till kr~ftbe
stAndet. ansAg att förslagsvis 1/3 av den normala lAgvattenmängden borde 
kunna få bortlades. 

En grupp om fem jordbrukare. som icke uppträdde som s6kande. hävdade, att 
de också var I behov av att bevattna sina ägor (ca 150 ha) och yrkade att 
detta skulle beaktas vid behandlingen av nu f6reJlggande ans6kan. 

E· l' ","J I ., S·' o •• ,.. 'I i 6 k L d .- .. .n Igt ;,,'H!! utgJoroe avaans avnnnr,ngsomrade I't ffi me en sJoprocent 
av 1.4. 

Vattenf8ringarna hade av SMH! beräknats till fHljande ungefär! iga värden: 

Haj Juni Ju l! t\ug 

Normal medelvattenf8rlng 2000 500 250 300 
l/sel<. 

Normal lågvattenförlng 900 250 12.0 150 
l/sek 

Lägsta lågvattenföring 200 IH) 20 20 
l/sek 



Domskäl 

Domslut 

Maximalt begärt vattenuttag utgjorde 192 l/sak. Ma~aslnet I ån på den aktu
ella uttagssträckan kunde skattas till ca 10 000 ffi • Effektiv bevattnIngs
tid ca 18 timmar per dygn. I praktiken torde uttag överstigande 100 l/sek 
som dygnsgenomsnitt vara sällsynta. 

Bortledning av vatten i maj torde sällan fBrorsaka några problem. Under 
juni månad borde med hänsyn till naturvård och fiske uttaget l An ej vara 
större, än att framrinningen översteg 100 I/sek. 

Under juli och augusti vattnas normalt endast vallar och beten och uttaget 
kunde då $nmmedeltal för dyqn ej behöva uppgå ti'!l mer än högst 40 l/sak. 

Tre huvudförhancl'iingar hade h2"dlits l mfJlet och det fanns anledning förmoda 
att bland sökandena nu &terfanns alla för vilka bevattning var aktuell. 
Sökande måste samverka för att fördela vattnet under den tid dA vattenföring
en Inte medgav fullt uttag. Domstolen ansAg att för strAsäd och oljev~xter 
borde vattenkvantiteten bestämmas till högst 35 mm/Ar, för övriga grödor 
till högst 70 mm/Ar. 

För dem som ansökt att bevattna arrenderad jord kunde tillstAnd endast avse 
den tid den sökande arrendatorn fortsatte att bruka den arrenderade fastig
heten. 

De s5kande gavs tillständ att för Arllg bevattning av strAsäd och oljeväx
ter med högst 35 mm, och för öVI-iga 9rödor med högst 70 mm, framdeles bort
leda vatten från Sävain och dess blflöden. För en sökande, som begärt större 
uttag medgavs ett sammarllagt uttag om 120 mm under förutsättning av att vat
tentillgången var god och att ingen behövde begränsa sitt uttag. 

Tillståndshavare: TIllstAndet fick utnyttjas av ny brukare för de arealer 
som tiTfstån-d"e"t' avsåg, <fll1ståndshavararna skulle bilda och ingå i en för
ening med stadgar som reglerade fjngell~genheter samband med bortledande av 
vatten ur år", 

Tillstt'lndstid: Om så E)t-fordrades; för att bereda även annan möjlighet att 
"bortTeda--v~tTen~ ;~gde vattendomstolen ompröva det nu givna ti Ilståndet efter 
1979 Ars utgAng (dvs.' efter 5 Ar), Före 1984 års utgång skulle dock de som 
tagit nu meddelat tillstånd i ansprAk ej behöva vidkännas minskning med mer 
än 20 procent. 

y'a..!t~nE!;3,,~n.Ln..9<aL: Ett Thomsonöverfal'! sku! le uppföras För mätning av fram
rinnande vattenmangeL Vattenbortledningen ffi.'hte upphöra när vattenföringen 
vid mätöverfal <let nedgick ti 'I <~ följande värden: 

f<laj 100 lhek 
Juni HJO II 

Ju l i 60 11 

August t ' 60 II 

När bevattning pågiCk och fl6det vid mätstlllet understeg 200 I/sek mAste 
mätning av framrinnande vattenmängd garas minst en glng dagligen samt vlr
det journalföras. Mätningen skulle ske när vattenstAndet beräknades vara 
lägst under dygnet. 

OfHrutsedd skada: Kunde anmälas till vattendomstolen senast är 1984 (10 Ir). 

~vrlgt: Vattendomstolen kunde när som helst meddela kompletterande eller 
:ifn<a"räde bestämme'! ser, utan att väsent 1 i gt Inskränka medg Ivet vattenuttag . 
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YTVATTENDOM (y 11) 

VÄX.Jö TINGSRÄTT VATTENDOt>1STOLEM VA 5i11974 DVA 51/1974 (DOH 1975~'05-23) 

De sökande önskade bevattna ca 40 villafastigheter. 

Espedalens Villaförening. Ronneby. 

Vattenbortledning ur Härstorpssjön begärdes för tridgårdsbevattnlng. Begärt 
uttag 1 600 m3 per månad under tiden maj-augusti. TillstAndet begärdes för 
all fr;:)mtld. 

Bevattning utfördes ej. Anläggningen skulle byggas. 

Fiskeriintendenten yrkade att Intagsledningen skulle förses med lämplig sil 
för att förhindra Insug av fisk. Ett dikningsföretag nedströms sjön ville 
förbehålla sig rätten till ersättning om den minskade vattenföringen i av
loppsbäcken skulle InnebHra skada. Denna rätt ville man ha i 10 år, ett för
behAll som föreningen godtog. En privatperson yrkade ~tt tillståndstiden 
skulle sättas till 5 Ar, samt att myndighet skulle kontrollera uttagen vat
tenmängd. Dessa senare krav motsatte sig dock fHreningen. 

Enligt yttranden från sAväl SMHI som lantbruksnämnden skulle den begHrda 
vattenbortledningen ha en mycket ringa betydelse för sjöns vattenf8rhAl1an
den §ven under extrema torrAr. 

Kommunen hade medg i v i t a tt man på dl:mnas ma rk f i ck bygga en pumps ta t i on. 
Detta medgivande var dock Icke knutet till viss eller vissa fastigheter 
tillhörande medlemmar l villaföreningen, 

Kommunens medgivande innebar inte, att man hade en sakrättsl igt grundad 
rätt till vattnet, som kunde anses bestående för all ~ramtid. 

Vattendomstolen fann,ingen arr'ledninn att myndighet skulle kontrollera ut
tagen vattenmängd. 

Domstolen länmade tillstAnd att anlägga en pumpstation med Intag och gav 
tillstAnd att under mAnaderna maj-augusti bortleda högst 1 600 m3 vatten 
per mAnad för trädg§rdsbevattnlng. Vattenintagcit skulle förses med lämp
lig sil. 

.:La.!.t~n!~ä.!nl.nS!a!...: En summerande mätare skuJ le insta'lieras vid intaget. Av
läsning skulle ske en gång per m~nad och antecknas I särskild journal. 

Oförutsedd skada: Kunde upptas till pr6vnlng 10 Ar frän utgången av bygg
nadst·!'den.'- --
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YTVAHENDOM (V 12) 

Vj\XJö T I NGSRf\TT VATTENDOiy\STOLEN VA 42/1974 DVA 24/1975 (DOM 197,":05-30) 

De sökande önskade be'/attna ett 4S-ta 1 v i 11 atomter . 

Sandens Villaförening, bestAende av ett 45-talvlllaägare. 

Vattellb{)rth.:::dnlnq ur lkåkneån begärdes för trädg,jrdsbevattning. Begärt ut
tag 1 500 m3 per mAnad (genomsnittligt SO m3/dygn) under tiden lSmaj-
15 september. 

Anläggningen fanns redan och begärdes nu lagligförklarad. 

Fiskeriintendenten yrkade att dygnsuttaget skulle begränsas till högst 
90 m3/dygn. 

Inga vattenutredningar redovisades domen. 

KOriifOunen hade tidigare medqlvit att villaföreningen fick bygga pumpanlägg w 

nlngen. Medgivandet var dock inte knutet till viss eller vissa fastigheter 
til1h<5rande medJelHinar i villaföreningen. 

Uttaget skedde på mark tillhörig kommunen och det var även denna som hade 
rätt till det vattenomrAde, där vattnet togs ut. 

Medgivandet ffi~n kcmrnunen hnebar inte att vi Ilaföreningen hade en sakrätts 
ligt grundad rätt till vattnet, som kunde anses bestA~nde för all framtid. 

Domst01en lagllgfBrklarade det utförda vattenintaget {pumpstationen) och
3 g2V tIllstånd att undE,r tiden '15 maj-15 september bortleda högst 1 500 m 

vatten oar mänaJ fij~ trädgArdsbevattnJng. 

"f'lllståndstld 20 ~r fr~n det domeh vann laga kraft. 

Va!t_<::.n.!!!ä.!nll~rra.I: En summerande mätare sku110 installeras i pumphuset. Avlä! 
n:ng skulle ske en gäng per månad och antecknas i särskild journal. 

Oförutsedd skada: Kunde upptas till prövning,5 år efter det att domen vun
nit Ta'ga-kra-ft-:--

YTvt\TTENDOM (y 13) 

V/\XJö Tt NGSRÄTT VATTENDOMSTOLEN VA 55/1974 DVA 25/1975 (DOM 1975-05-30) 

De sökande önskade hevattna ett 50-tal villatomter. 

Mölleskogs Vattenförening, best~ende av ett 50-tal villaägare. 

Vattenbortledning ur Bräkneån begärdes för trädglrdsbevattning. Begärt ut
tag 1 500 m)/n1ån (genomsnittl igt 50 m3/dygn) under månaderna maj-september 
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14 

Kommunen hade tidigare medgivit att vattenföreningen fick bygga pumpan
läggningen. Medgivandet var dock inte knutet till viss eller vissa fastig
heter tillhörande medlemmar i föreningen. 

Uttaget av vatten skedde på mark tillhörig kommunen och det var även denna 
so~ hade rätt till det vattenområde~ där vattnet togs ut. 

Medgivandet från kommunen innebar inte att bevattningsföreningen hade en 
sakrättsligt grund~d rätt till vattnet som kunde anses bestående för all 
framtid. 

Domstolen lagligförklarade det utförda vattenintaget (pumpst~tionen) och 
,gav tillstånd att under maj-september bortleda högst 1 500 m vatten per 
månad .för trädgårdsbevattning. 

Iill~t!n~sli~: 20 år från det domen vann laga kraft. 

Valt~n~ä!nln~a~: En summerande mätare .måste installeras i pumphuset. Avläs
ning skulle ske en gång per månad och antecknas i särskild journal. 

Oförutsedd skåda: Kunde upptas till prövning 5 år efter det att domen vun
n'i"t Taga-kraft-:-

YTVATTENDOM (y 1~) 

VÄXJö TINGSRÄTT VATTENDOMSTOLEN VA 11/1974 VA.45/1974 VA 46/1974 
VA 10/1975 DVA 53/1975 (DOM 1975-11-07) 

De sökande önskade bevattna 265 hat ~rämst spannmålsgrödor (125 ha), vall 
(115 ha) och potatis (25 ha). 

Fyra enskilda personer (exklusive makar och barn) , varav en var ägare och 
tre helt eller delvis arrenderade den~mark som avsågs att bevattnas. 

VattenbortJedning ur Kapellån begärde,s frk Jordbruksbevattning. Det samman
lagda maximiuttaget gällde 17 l/sek som dygnsgenomsnitt. Det momentana ut
taget avsåg 21 l/sek. Tillståndet begärdes för 10 år. 

Av de sökande hade vid ansökningsti l1fället ,minst två stycken redan bevatt
ningsanläggningar. 

Kraftverksägarna (tre stycken) i det större vattendrag som Kapellån mynnar 
i (Svartån, Motala ström) yrkade i första hand indexreglerade årsersätt
ningar motsvarande 80 % av beviljade uttag. 
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Några enskilda personer nedstrHms motsatte sig uttaget eller krävde be
tryggande säkerhet f8r att mllj6mäs~iga värden Icke skulle gå tillspillo. 

Fiskeriintendenten motsatte sig Inte den rda vattenbortledningen men 
fHreslog att fiskeavgift skulle utgå samt att Intagsledningarna skulle fHr
ses med sil. 

Enligt SMH! utgjorde Kapell 
1.6. 

2 
avrinnlngsomr~de 320 km och sjHprocenten 

11aj Juni JulI Augusti 

Nunna l n~delvaLLenr6rin9 2500 900 500 700 
J/sak 

Normal 1 ågv"~t terifCk i ng 10GO 400 250 250 
l/sek 

Lägsta 1 ågvat tenTi,:) r i ng :,100 SO 40 40 
l/sek 

De sHkande hade genom detaljerade kalkyler sökt visa. att f6retaget mAste 
anses vara tIllåtligt ur allmän synpunkt. 

Vattendomstolen rnenade, att bortsett hån skada på utbyggd vattenkraft 
borde nAgon menlig Inverkan av de begärda uttagen ej uppstå. 

Under maj mAnad torde inga problem upps när det gällde vattenf6ringen 
I an. Under augusti mänad, dA man kunde ha mycket lAgt vattenstånd, be
gränsades de begärda urtagen till ca 10 l/sek. 

Fiskeavgiften skulle komma att uppgä till ett sA ringa belopp (några kro
nor) att man borde avstä frän att f5reskriva denna. 

VattenkraftsfHrlusterna. som de s5kande var beredda att betala, ansåg 
vattendomstolen skulle ersättas I pengar och utgå sAs6m ett kapitaliserat 
engAngsbelopp. De sakande erbjad 5)g att som engAngsersättnlng betala f6r 
det vattenkraftbort Jl som skulle upp s om Bo % av de begärda tillstlnds
mängderna utnytt.jades' (under vlltår kanske inget eller blott en mindre del 
av de begärda \fatt(mm~h19derna korn att tas 1 anspråk). Kraftverksägarna 
yrkade i f(jrsta hand lndex,ren1erade .3rsetsättningar. 

De sBkande gavs tlllst&nd att f Hr årlig bevattning gemensamt under mAna
derna maj-Jul i ta ut högst 17 l/sek som dygnsgenomsnitt. För augusti högst 
9 l/sek som dygnsgenomsnitt. Dessutom föreskrevs f5r var och en av de sökan 
de maximala uttag per dygn och månad under olika tidpunkter, varvid dock 
gällde att de sammanlagt ej fick överstiga de ovan redovisade uttagen. 

TlllstAodshavare: TillstAndet att utnyttja de vattenmängdert som domen an
~jav ~--g1f(fde" ef-H:ir ny brukare på arrenderad Jord. 

~aJ:,t~_n.trt.äj:.n.l_n.9.aJ::.: Varje. si3kande skulle i en särsid le! journal anteckna tider 
och vattenmängder vid uttag ur An. 

Oförutsedd skada: Kunde anmälas till vattendomstolen senast 12 Ar efter 
'dagenfBrdomen' (2 år !'ner än tlllståndstiden), 

(5vrigt: De sökande skulle ersätta nedanH3rl iggande kraftverksägare med ett 
e'r;gå-;1gsbelopp beräknat efter kapital isedngen 6 %, som för en 10-årsperiod 
ger kapitaliseringsfaktorn 7.36. Kraftverksersättningen uppgick till ca 
9 000 kronor (fallhöjd ca 50 m). 
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Ersättning f(5r kt'aft\f(~I"ksn)rlust" dHteqångskostnadex osv. fick de sökande 
betala I proportion till de r vatten var och on begärt dom pi. 

YTVATTENDOI,t (y 

Bevattning med 30 mm/är av 125 ha 
planerades. 

grBdor av sträsäd och oljeväxter 

En enskild person, re RV Jen fastighet, som avsägs att bevattnas. 

Vattenbortledni f s n rdes 
avsåg 25 l/sek under månDderna tilaj··Jurd, 

jordbruksbevattning. Uttaget 

Såvitt framg~r av domen f8rekom Ingen bevattning vid ans6knlngstll1fället. 

Uppsala kommun bestred de~t beg2rda uttGget, då ;wl'mnurwn hade planer på att 
bygga ett rening~werk fl)r 900 personer Oell utnyttj<1 Lejstaim som recipient. 
Den nuvarande befoH:.nlngen ln(xr! det pianerade verkets mottagningsornråde ut·· 
gjorde CD 600 personer. D3t befintliga reningsverket lämnade en avlopps-
vattenmängd av ca 1 Ilsek. Det nya be lämna maxlmal~ ca 8 l/sak. Ut-
spädningen av avloppsvattnet bedömdes be vare 4 till 5 g~nger. Om till-
stAnd till vattenbortledning skul18 , rbeh5Ji sig kommunen rätt 
till er~3;~ttninq Hk (';\Ientuell.:' !i1;"rk.os.tnader på Grund av försämrade I11c.')j119-
heter till av'~ppsutsläpp. 0 

Sökanden be5tre~ deSS2 e ttninq!:>krav. 

Länsstyrelsen i la I~n f0nn det 
så att mede vatterf8rl under 
skridas!' ss '~sen lnenad I' ·a t 'ett 
ske under kritiska p~rloder, dvs. 
tagspunkten unders 500 II 

t a t balansera vattenuttaget 
agars~~rlod inte kom att under

större 5n 8 l/sak ej borde fä 
rlngen vid den nedersta ut-

Sökanden menade, att detta krav kul le Inneb~r8. att han endast kunde vatt
na under vihår, dvs. d:1 ingen bEwc;ttnin9 behövdes" istäl1et borde vatten-
föringen '?5 1 ,~,om IJ onlt~ tenfl5rffigen under jul i, kunna utgöra 
ett gränsvthde en 1 i gt sökalld,,;n, 

Fiskeriintendenten menade, att förslagsvis mer än en tredjedel av nor-
mala lågvattenm§ngJen bo bortledas och föreslog en vattenhushAll-
nlngsplan som Innefattade samtl ig~ berörda Intressenter. 

Enligt uppgifter frAn lantbruksnämndeR utgj 
vid den nederstc, ut .j Hl km;:; ocr·, vat 
till följande (sj6procenten en" SMHI 0.2): 

Normal h8gvattenf5rlng 
~!orma 1 medel va t tenfCir l rl9 
Normal lågvattenf6ring juni 
U:igs ta lffg'v'attE;nf15rl nSl j un 

200 (I 

280 II 

II 

staäns avrlnningsomrAde 
ringarna hade beräknats 
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Domstolen anförde dock, att i jämförelse med av SMHI angivna värden för 
andra Aar IUppsalatrakten flamstod du av lantbruksnämnden beräknade vär
dena som för höga. Den normala lAgvattenföringen under juni uppskattades 
istället ti '11 ca 'ISO l/seL 

Sökanden hade Ataglt sig att bygga ett Thomsonöverfall för mätning av vat
tenföringen. 

Ytterl igare en jordbrukare uppströms sökandens fastighet tog vid ansöknings
tillfället ut upp till 11 l/sek för jordbruksbevattning. Denne markägare 
hade ej h5rt av sig unaer lcts handläggnin~, och nAgon hänsyn till hans 
vattenuttag logs ej vid m~lets behandling. 

Domstolen ansåg såväl kommunens som fiskeriintendentens siffror på den 
vattenfarlng som rimligen borde upprätthAllas vid lågvattenf6rlng som nAgot 
far lAga (40 l/sek resp. 2/3 av IAgvattenf5rlngen). 

Domstolen lämnade sakanden tl lIstAnd att far Arl Ig bevattning av 125 ha åker 
med 30 mm bortleda högst 25 l vatten per sekund med nedanstående inskränk
ningar. 

Tillståndshavare: Sakanden, en enskild person, 

TillstAndstid: Om så erfordrades f6r 2tt bereda även annan mHjllghet att 
bor'tTe:da-\l~;t-ten I~ ttlling 2:lgde domstolen på ansakan ompröva det nu 
givna tillståndet efter 1981 ~rs utgAng. Före 1986 års utgång skulle dock 
tillståndshavaren behöVd vi s mfnsknfn9 med mer än 1/3 av den vat-' 
tenmängd han enligt denna dom fick bortleda under vattenbrist. 

\latt~J)~i;I_1;.n,J,n.EtaL~ Et.t Thomsonöverr"d l sku lIe uppför;:,s och därefter bes i k
t gas av person, som domstolen utsAgo 

VattenbortJednlngen skulle upphöra vattenföringen gick ner till 60 J/sek. 
Vid vattenföringar mellan och fick endast ~en vattenmängd uttas 
sorn översteg 601 "Ti lis havarcorl hade att under pågående bevattning 
minst en gAng dagligen avläs0 vattenst5ndet och beräkna vattenfBringen vid 
överfallet. Vid vatteAf6 r ing lägre än 150 I/sek skulle värdena antecknas i 
l iggare och f6rvaras I minst 10 är. 

Oförutsedd : Kunde anmälas till domstolen senast 1983. 

Qvy:t.9.t: Bygf:jrla.ds tl den V<'H~ begå 
drygt två år, 

YTW\TTENPOM (y lE,) 

till fem Ar, vattendomstolen fastställde 

SÖDERTÖRNS T I NG,5RÄTT \/ATTENDOI'iSTOLEN VA 50/75 (DOM 1976~06-03) 

Sökandena önskade bevattna drygt 250 ha ~ker. 

TvA enskilda personer, ägare till var sin jordbruksfastighet pA Gotland. 

ri'llstånd begflrde.s, att ur ett s.amlingsrna[j<'i5,in i ett b::icksammanflöde få ~ 
pumpa upp högst 200 I/s ti 11 en magasinerlngsdamm~ som rymde ca 300 000 m". 

Dammen med t i 'il hc)rande pumpan l äggn i ng hade fihd i 95 tå 11 ts och också utnytt
jats för bevattning, Innan ans8kan ingavs. 
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Länsstyrelsen hävdade, att vallarna kring magasinet borde vara täckta av 
vegetation ~amt att magasinet aldrig skulle f A torrläggas helt. En volym 
av 15 000 ro3 vatten borde sUindlgt finnas kvar. Sökande gick med på dessa 
krav med det undantaget, att magasinet kunde behöva tömmas helt vid repa
rat ian" 

Nedströms uttagspunkten låg mark, som utgjorde reproduktionsomrAde för 
uppvandrande havslaxöring. Ägaren till denna mark uttryckte farhågor för, 
att en rad liknande företag skul le etableras, varvid 1ax6ringsbeståndet i 
vattendraget kunde komma t i 11 ),~kada (vattendrageFs avd nn i ngsomr!3de var 
vid reproduktlonsomrAdet 70 km2 jämfBrt med 7 km2 vid uttagspunkten f5r 
samlingsmagasinet). Under laxGrlngens lekperiod, tiden 1 oktober-15 novem
ber, yrkades fGroud mot vattenbort ledn i ng., Detta yrkande bestreds av s5kan~ 
den. 

Samlingsmagasinet, ur vilket man begärde att f A ta vatten. hade vid ut
tagspunkten ett tillrlnningsomr&de av ca 7 km2. ÄfsmedelvattenfBringen an
togs uppgå d'l! 6-8 j/s och km2 , (Avrlnnin9 motsvarande ca 200 mm/år.) 

S6kandena uppgav den kapitaliserade vinsten av fBretaget till 102 000 kr 
för den eni.1 fas t; gheten och t il 'I 192 000 för den andra fas t! gheten. Ka 1-
kylräntan sattes vid beräkningarna till 10 %. Domstolen godtog dessa upp-
gifter. Vad g§llde laxöringen, an vattendomstolen, att sökandena vid 
stora fl6den under tiden 1 oktober-15 november skulle få leda bort vatten 

. efter överenskommelse med ren till omr~det för laxöringens reproduk-
tionsområde, Kunde överenskommeh"e ej träffas, fick bortledning ske efter 
til'lstånd elV fiskerlkon:',uh;'!nten cd'jer motsvarande tjänsteman. 

De sökande gavs tll h:;tMmd att f1:5r jordbruksbevattning på de fastigheter. 
som ägdes av sökandena vid ansökningstillfället, bortleda h6gst 200 l/s 
ur samllnysmagasinet vid bäcksammanflBdet. TillstAndet gällde pI nedan 
fl i voa v I '! 1 ko ( , 

Tillståndshavate: De tvi1 enskilda personer~ som s(1kts.vattendom. Tillstån" 
den 'f'j'ck-"äver1 t:i'tnyt as av ny brukare på sGkandel1s fast! gheter. 

ya! t~nl~ä.~~~n_!.naaE"; Sökanden mås te journa l f()r21 var je veckas samman lagda pump
tld~ den v<Hje år bortledda vattenrn:~n9den samt luckställnlngen i en för~ 
dämning vrd utloppet "N nedanförll~Jgande myr. Journalen skulle hållas till
gänglig f5r sakägare och myndigheter I minst 10 Ar efter utgången av det 
Ar, som journalvärdena avs~g. Bortledning av vatten fick ske endast när 
vattnet flödade över luckan I f6rdämningen vid utloppet av den nedanför-
l i ggande my ren, 

OfBrutsedd skada: Kunde anmälas till vattendomstolen senast Ar 1981. 

öv.x:1jlt: Va l 'I en till magas i ner! ngsmagas I net sku 11 e förses med l ämp l! g vege
tation. 

BortlednJng under tiden 1 oktober-15 november fick ske först efter över
enskommelse med ägaren dl! den fastighet där lax()ringens reproduktions
område var beläget. Kunde överenskommelse Icke träffas fick uttag ske ef
ter tillstAnd av fiskerikonsulent eller mot~varande tjänsteman. 

En vattenm§ngd av 15 000 m3 skulle ständigt finnas kvar I samlIngsmagasi
net, utom vid reparatlön~ då det frek tömmas hel.L 

En mellan sökandena gjord överenSkOmlll€ds8, som reglerade sky'!dlgheter och 
rättigheter i samband med drift, underhAll och uttag ur magaslnerlngsmaga-
5 i net, medtogs SOiTi domsb i l aga. 
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YTVATTEN DOf'\ (Y! 7) 

SÖDERTÖRNS T! NGSR/.\TT VATTENDCHASTOLEN VA 13/76 (DOI1 1976-06-10) 

En sökande önskade bevattna ca 40 ha ~ker (25 ha vall, 8 ha sockerbetor 
och 8 ha vårsäd). 

En enskild person, ägare till den fastighet, som skulle bevattnas. 

Ti lJstAnd begärdes att ur Ire&n pa Gotland för jordbruksbevattning f A 
bortleda högst 4 l/s under tiden 1 maj-3D augusti. 
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Sökanden avsAg att p&börja bevattning. Under 194D-talet utnyttjade sökanden 
An för bevattning och tog d~ ut ca 15 l/s. 

Fiskeriintendenten anf6rde bl a att IreAn I den fysiska riksplaneringen 
klassats som riksintresse. Ire~n hyste Gotlands st6rsta öringsbestånd. 
Huvuddelen av den havs6rlng. som f&ngades runt Gotlandskusten, reproduce
rades frAn !reän. Fiskeriintendenten avstyrkte bifall till ansökan. 

Gotlands läns hush&llningssäl1skap, som arrenderade fiskerätten I Ireån 
. fBr flngst av avels6ring. motsatte sig den begärda vattenbortledningen. 

Fiskerikonsulenten f5rklarade vid huvudförhandlIngarna att om, trots f15-
kerilntressenas avstyrkan, det begärda uttaget ikul1e tillåtas, borde 
minst 30 Ils ständigt f& passera f5rbl bortledningspunkten. 

Kammarkollegiet förfUktadc i en skdvelse att f{Jretaget var oti'llåtligt 
enligt VL 2:3. Skulle domstolen anse att ej var fallet. yrkades I andra 
hand en mlnlmlvattenfödng av 30 j ,Dessutom benärdes en prövotid på 
8 år under v~.lken fiskeri intendenten pä sökandens bekostnad borde under
söka uttagets Inverkan pA öringsbestgndet. 

Sökanden hävdade, att under 40-talet. dA vattenuttaget uppgick till 15 l/s, 
hade påverkan pA Ans 'vattenföring endast kunnat Iakttagas vid extrem torka. 

Yrkandet om en min~mivattenf8ring pI 30 l/s bestreds, medan dHremot 20 l/s 
godtogs. Likaså motsatte slq sökanden kollegiets yrkande om prövotid och 
utredning, 

Länsstyrelsen i Gotlands län pApekade I ett yttrande~ att !reAn i sitt ned
re lopp hade ett rikt f~gelj Iv med flera sällsynta fAgIar. varför en minsk
ning av sorr.marens mlnlmivattenfc)rin9 var olämplr~) inte enbart med hänsyn 
ti 11 lax(5dnfjen, . 

Tiden f6r anmälan till vattendomstolen av of8rutsedd skada begärdes av 
kammarkollegiet ti Il 'lO i~r, medan s()kanden yrkade 5 år. 

Vlak angav i en utredning, som bland annat grundade sig pI vattenförIngs
mätningar i ån, följande data för ån" 

Nederb6rdsomrlde 
Sjöprocent 
H6gsta högvattenföring 
Norma 1 8i 

Normal medelvattenföring 
NormallAgvattenförlng 
Lägsta lAgvattenföring 

l 1f 
5 

'157 km 2 

3,5 
000 l/s 
SOO Ii 

800 II 

50 il 

iD " 
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Sökanden uppskattade årskostnaden för anläggningen till ca 13 000 kr och 
merintäkten til I ca 24 500 kr. För att erhAlla nettovinsten~ ca 11 500 kr, 
beräknades ca 25 000 m3 vatten btgå. Vattendomstolen accepterade d~ssa 
beräkningar och ifrägasatte inte företagets lönsamhet. 

En förutsättning för företaget var enligt vattendomstolens bedömning, att 
det begärda uttaget Icke märkbart finge försämra förhållandena för Ans 
havslaxöring, dA detta kunde anses innebära en betydande förlust ur natur
skyddssynpunkt. Skedde ej bortledning nUr flödet nedströms uttagspunkten 
understeg 30 Ils, bed8mdes laxBrlngsbestAndet bli opåverkat. 

Ett mitställe fBr registrering av åns vattenf8ring ansåg domstolen vara 
n5dv21od i gt. 

Domstolen lämnade sökanden tillstAnd att för jordbruksbevattning under 
tiden 1 maj-3D augusti frAn IreAn f A bortleda hBgst 4 l/s pi nedan givna 
v i 11 kor. 

TillstAndshavare: SBkanden. TIllstAndet fick även utnyttjas av ny brukare 
äv-lästighet~3n5 jordbruksmark . 

.!il.1,!t!nE.s.!i.1.: Ingen angiven. 

~a.!.t~n!!!ä_~nlnJ1a!:.: Bort l edn l ng sku 1'1 e upphBra om vattenföri ngen nedströms 
bortledningspunkten kom att ligga under 30 l/s. 

Sökanden ålades att nedstr5ms bortledningspunkten anordna och underhålla 
ett mätställe där vattenföringarna 30~ 40 och 50 Ils kunde avläsas. När 
m5tstäl1et var fullbordat skulle det besiktigas. Den bortledda vattenmäng
den mAste mätas med en summerande vattenmätare minst en gång l veckan un
der perioder med bev<:1ttrdng, och dessutom efter bevattningsuppehåll under 
mer än ett dygn. Mätresultaten skul le journalf6ras och hållas tillgänglIga 
2 Ar efter den tid inom vilken ofBrutsedd skada skulle anmälts till vatten
domstol för prövning. Joun'i3ivän:lena måste vara ti llgängl iga minst 10 år 
efter mättillfället. 

Utfördes bevattnlng"och vattenf6ringen vid mätstället då underskred 50 l/s. 
skulle daglig avläsning göras av den framrinnande vattenmängden. 

Of8rutsedd skada: Kunde anmälas till vattendomstolen f Bre utgången av Ar 
1990-:- ~- ~ - '- -

.2YEi9.,t: Det nu meddelade, tillståndet måste tas 
gången av Ar 1980. 

YT\!ATTENDOM (y i8) 

ansprAk senast före ut-

SöDERTöRNS T! NGSRÄTT WHTENDOI'iSTOLEN Vf\ 23/72 VA 67/74 VA 4175 
VA 23176 VA 25/76 (DOM 1976-06,· 21J) 

S8kandena 5nskade bevattna ca 700 ha med huvudsakligen spannmål och olje
växter (ca 600 ha). 

Fem personer, varav fyra var fysiska personer och en juridisk. Två av de 
sökande arrenderade h()!t elier delvis den mark~ som skuile bevattnas, 

Vattenbortledning frAn Fyrlsån och VendelAn (bif15de till Fyrisån) begärdes 
för jordbrLlksbevattnin!J. Det sammanlagda miilximiuttaget angavs till 108 l/s 
och tidpunkten f5r varje uttag specificerades av var och en av de sHkande. 
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Av de sökande hade vid ansökningstillfället fyra stycken bevattning. medan 
en avsAg att päbörja bevattning under 1976. 

Up·psala kor!1mun bestr'ed E~ll vatte,nbortlednfng som kunde tänkas fnkr~ikta på 
kornmunens eget vattenut • Kormnunen ägde genom vattendom rätt att för l n" 
filtratien bertlada t 500 l/s i årsmedeltal deck högst 300 l/s. 
Denna dom var villkorlig, d~ vattenföringen nedströms bortledningspunkten 
ej fick minskas under 500 l/s. De s()kande respektetade Uppsalas dom och 
var beredda att avstå f bevattning, när flödet uppströms kommunens ut-
tagspunkt understeg 800 J/s. I övrigt hänvisade de sökande till att kon
kurrens enligt VL 2:35 andra stycket föreläg och att man därvid skulle be
akta att kommunen hade l&ngt framskridna planer pA att leda över vatten 
från Tämnaren till Fyrlsån, något som skulle lcisa kommunens vattenförsörj
ningsproblem, 

Vattendomstolen päpekade dock, att prövning enligt VL 2:38 förutsatte an
sökningar. som var förem~1 för samtidig behandling. 

Kammarkollegiet yrkade, att vatterrbortledrdnS{ icke skulle ti Ilåtas om vat~· 
tenföringen därigenom blev lägre än hälften av den fBr m~naden normala med 
tanke pA fiske och sanitära utsläpp. 

Fiskeriintendenten menade. att den lägsta lägvattenf8rlngen var av vital 
betydelse fBr äns svaga kräftbestånd. Ur allmän fiskerisynpunkt borde inte 
mer än en tredjedel av den framrinnande vattenmängden fä bortledas, när 
äns flöde understeg normala lågvattenföringen. 

länsstyrelsen anf8rde att bortledningen Inte fick medföra lägre vatten-
f8rlng än 500 l/s tr8ms k~mnunens uttagspunkt. 

Kommunen yrkade ~ atttl!i ",U n jordbruksbevattn i ng sku 11 e begränsas 
till en tid av 10 är. länsstyrelsen en tidsbegränsning lämplig. 
Sökandena motsatte sig tids 

Kc)m~nunen ft3reslog;, l':t r.H-;~\/aL ni rnt~'essena skulle. ingå i en bevattn~ngs-
förening. Detta mots0 te ~ig Jc s8ka~de. Vattendomstolen menade dock, att 
en fast form f[r samvsrkan mellan uj ka bevattnare var nBdvändlg. Förening
en bon.!e utfonrli':ls a t dC:l kunde Oihf",tta jordbrukare, som framdeles 
erhö'rl til1st(ind til-j \(;:'"1 t(:';nb~) ~-~'f,:d:-;~n9" 

Kornnlunen kre"ide att jor{ibrUr(a~~tla :?,ku'~ 1e fI)rse purnparna rned surnrnerande va t·,.· 
terHnätare:; rnedan jordbl"t,d<.ati"la ~1n ~\tt en kontroll av uttagens stf)rlek 
borde inskränkas till skyld! ten at~ fara journal över den tid pumparna 
varit i gäng. Domstolen menade dock. att tnaden far en summerande vatten 
rn;~tare var blygsarn och att elen bC'orcre fnstaIlej"a:-j'l 

Vattenbyggnads hade ut r"et t \l~lt ten;; i tuat i onen 
nen bl a utf6rt vattenf6rlngsmätningar. Under 11 
de f18det uppströms kommunens ut spunkt varit l 

Q 

under maj dV aren 
l(. il H H jun i 
9 Ii II II j u 1 ~ 

10 il Ii H aU9usti 

ri ~ varvid 
rSlier i ode.n 1965"! 975 

re än 1 000 Ils. 

Den studerade l1-ärsperioden hade dock varit anmärkningsvärt nederbörds
fattig. 

En s(5kande påpekade at t kommunen v 1 d 
ett 20-ta1 jordbrukare en längre tid 

dessa beräkningar inte 
ttnat en rareal 

be(;~l«t':Jt ~ at t 
;-'IV ca 1 (JOO ha. 
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Lantbrukarnas länsförbund i Uppsala län uppskattade för en s8kande värdet 
på skörde8kning genom bevattning till 350 kr/ha. TotalbAtnaden f8rdennes 
fastighet uppgick till 190 x 350 - 66 500 kr, medan den totala Arskostnaden 
f8r bevattning beräknades till 40 000 kr. Differensen 26 500 kr motsvarade 
vid en kapitalisering av 5 % ett belopp av 530 000 kr. övriga sökanden 
förklarade att lönsamheten f8r dem i varje fall icke var lägre än som ovan 
angivits. 

Vattendomstolen anförde, att vid ans8knlngstillfället förekom" utan ti'!!"· 
stAnd - en icke ringa bortledning f6r bevattning. Mot denna bakgrund syntes 
det lärnpligt att tillstånden omprövades efter förslagsvis 10 år; en tid 
som norm;:dt rnf~d~JBV ilvsl<rlvnln'] ,w rlen huvud3ilkliga kostn(lden för e.n bevatt'· 
ningsanläggning. Efter 5 är borde en mindre ompr5vning av vattenuttaget 
kunna ske, om den icke rörde mer än 20 % av den kvantitet, som fick bortJe
das under tider med vattenbrist. 

Uppsala komrnuns mc)! 11ghet att leda över vatten från Tämnaren ansågs göra 
en t i dsbegränsn l ng av vattenuttaget OlnoU verat. 

De sökande gavs tillstAnd att sammanlagt leda bort 108 l/s för en årlig 
bevattning med högst 35 rnm på stråsäd och oljeväxter under tiden 1 maj-
30 juni. övriga grödor fick man bevattna med h5gst 7Q mm under tIden 1 maj-
1 augusti. Den totala bevattnade arealen uppgick till ca 700 ha. Tlllst&n
den gällde på nedan angivna villkor. 

1.l.li2.t.~nE.sJ:.i_<!: Domstolen kunde fr.o. m. 1981 efter ansökan om 'y'a.!.t!:.nJ~.o.E.t
lednino för jordbruksändamAI ompr8va de nu givna tillstånden. Före 1987 ______ ..:"l., .--.. .... ~ ~...,. __ ~ ~...,.. _...., .~"", »,..,. ,_ 

skulle de, som här erhållit vattendom Inte behöva minska sitt uttag med 
mer än 20 % av den kvantitet de h~,~r givits rätt att bortleda vid situa
tioner med vattenbrist. (En person. som före domslutet Inkommit med ans6kan 
om uttag förjordbruksbevattning skulle kunna tillåtas uttag på samma vill
kor, som gällde I denna dom.) 

Vattenmät~lnqar: Var p ~ump mäste vara f6rsedd med tillförlitlig summerande 
-va·t-t-en-I'Il~-:;:a-r·e""'· ':~>'nl 'I', ,. f·" ,.:; T ".,(".; ,,"', .. ,,> (J ija"l'" ""10' o ,.'. t l edn " ng f l ck eJ' "ke "'a"t- f t o~· M. at. tio .;) .. J" \'<':'<~ ,C!',.r~~ll!~·f~C;.:..;,~(_~_" t.,~ .... t J J f ~.,'l 

det nedströms kommuiH:'iHS ut kt underskred 500 l/s. Vid låga vatten-
föringar kunde f la kommun ligen Inhämtas uppgifter om vatten-
föring och kormnuiK,:(;:i hortlednL'HJ av \fatte!'" Tillståndshavarna skulle efter' 
förfrågan upp 1 Y~;i3l koriiPH.men (1)1 hu l' t bevattn i ngsvatten , som togs ut, 

Oförutsedd skael",: Kunde emma!::/:, ii 11 vattendomstolen senast 1982. 

Övrl~t: Tills havarna skulle 
gar fast5t~:llld(;:~ av to'f~2n« 

Bortiedn~n(J av (j,et vatten kon~fntJnen 

ske. 

smn medlemmar! en förening med stad"' 

överleda frAn Tämnaren fick ej 

Det h~r meddelade tills t skulle tas i anspråk före utgången av 1977 
hinder av ",tt dcm',)i1 !eke vunnit laga kraft. 

YTVATTENDOM y 19) 

SÖDE VATTENDOMSTOLEN VA 1 (DOM 1976-0}-O'l) 

En söka ndc~ kade be~attna 10 ha vall och bete, 2 ha v~rsäd. 
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En enskild person, ägare till den mark som skulle bevattnas. 

VattenbortIednin9 ur Moån (Gävleborgs län) begärdes för jordbruksbevatt
ning. Bortledningen avs&g en mängd om 37 J/s i ca 60 dagar under tiden 
maj-augusti. 

Ett stationärt pumpaggregot fanns anska 
förts före ansökningstillfället. 

t. Bevattning torde också ha ut-

Länsstyrelsen tillstyrkte uttaget men ansAg~ att ett eventuellt tillstAnd 
borde tidsbegrgnsas. 

Fiskeriintendenten fBresJog, att vissa begränsningar föreskrevs för vatten
uttaget samt att avgift skulle utgä enligt VL 2:10. 

Enligt SMH! gällde följande data för Moån vid uttagspunkten. 

Avrlnnlngsomr3de 
Sjöprocent 

Nonnal medeIvattenföring 
Normal l ågvat tenför l ng 
Lägsta lågvattenförlng 

"J 
136 km"-

3,2 

lIs 
;i 

H 

maj juni jul i aug 

2600 700 400 500 
i20D 300 200 250 
250 SO 30 30 

Totalt beräknades det AtgA ca 80 000 m3 vatten om Aret, när bevattnings
anläggningen utnyttjades i full utsträckning. Det begärda vattenuttaget be
dömdes som högt ; förhå 11 ande ti I l den bevattnade jordbruksarea l en. För 
att tillgodose anspråk från andra jordägare på att f A bortleda vatten för 
bevattning borde ett tillstånd kunna omprövas efter viss tid. 

Den sökande gavs tillstAnd att i 60 dagar under tlden'maj-augusti bortleda 
högst 37 Ils far bevattning på den redovisade arealen. Sammanlagt fick 
dock tas ut h(}g~" t 80 ,000 me1 /år. 

Tillståndshavare: Tl1lst~ndet fick även utnyttjas av ny brukare av fastig
lie'~c e·n·se~ (; rdo"('uIsrna (k. 

bevattningsändamAI ville bortleda vatten 
rätt att 6mpr8va det nu lämnade til1stAn-

Vattenmätnlnqar: Den bortl vattenmängden skulle mätas med summerande 
mät'are";iä's-E ~~o-n'ter~1d på pumpen. Då bevattning skedde måste mätaren avläsas 
dagligen och värdena journalf6ras och hAllas tillgängliga under minst 10 Ar 
efter mätt111fället. 

Oförutsedd skada: Kunde anmälas till domstolen senast Ar 1982. 

2y.~_i.9.t: Nu meddelat tillstånd tin vattenbortledning skulle tas 
f5re utgången av Ar 1977. 

YTVATTEN DOM (V 20) 

anspråk 

VÄNERSBORGS TlNGSR/\TT VI1,TTENDOMSTOtEN VA 42/75 DVA 44 (DOM 1976-09-14) 

Cirka 400 ha strAsäd och oljeväxter samt h8gst 250 ha potatis skulle be
vattna.s. 
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Tolv stycken jordbrukare bildade gemensamt handelsbolaget SIvarevatten, 
Johansson & CA" Detta handelsbolag sökte sedan vattendom tillsammans med 
Lidköpings kommun. som hade primär vattenrätt. 

Ansökan avsåg bortledning av 420 000 m3 bevattningsvatten ur FlisbäckenI 
Vlnern under tiden 15 aprll-l september samt godkännande av utförda intags
anordningar. Tiden för anmälan till vattendomstol av oförutsedd skada före
slogs till fem Ar. Dessutom yrkades verkställighetstillstånd. 

De sökande hade redan byggt anläggningen och under en säsong utfört be
vattning. 

Några motstående intressen förelåg ej. 

inga redovisade i domen. Vattenståndet i Flisbäcken var vid uttagspunkten 
direkt beroende av vattenståndet i Vänern. 

Kostnaderna för bevattningsanläggningen i sin helhet uppgick tlll ca 
700 000 kr. I detta belopp ingick pumpstation med lntsgsledningar, tre pum
par om vardera 6D, 60 och 40 hkr, samt 14 km nergrävda ledningar. Varje 
delägare hade en vattenmätare, som gav uppgift om uttagen vattenmängd. Det 
totala vattenuttaget. som begärts i domen, torde inte kunna överskridas 
med hänsyn till pumparnas kapacitet och befintliga rördimensioner. 

Vattendomstolen lämnade sökandena 'tillstånd att
3
för jordbruksbevattning 

under tiden 15 apri 1-1 september utta 420 000 m från Fl isb.äcken/Vänern 
samt godkände härför avsedda Intagsanordningar. 

Tillståndshavare: Rätten till vattenuttaget skulle för framtiden vara för
enäd-med-s~tads1fgan fl r 1 I U dköp i ng, 

ya!t~n~äln,Ln.9.a!:.! För 'kont ro"! J av vattenuttaget måste uppgi fter om detta 
finnas tiJlgängl 19a hos handelsbolaget. 

Oförutsedd skada: Kunde anmälas tltl domstolen senast Inom 5 Ir från det 
domen vunnTt-fäga kraft, 

ÖV!).a.t: Det i denna dom bevl'ljade tillståndet fick tas 
der av att beslutet ej vunnit laga kraft. 

YTVATTEN DOM (V 21) 

anspråk utan hin-

SÖDERTÖRNS TINGSHÄTT VATTENDOMSTOLEN VA 17/76 {DOM 1976-09-23) 

En sökande 6nskade bevattna ca 17 ha Aker~ som till 6vervägande del använ
des fBr odling av speclalgrBdor (jordgubbar, färskpotatis, sockerbetor). 

En enskild person sökte vattendom f6r bevattning, dels av ägd åkermark, 
dels av arrenderad. 

Vattenbortledning ur en f8rdämning ! en bäck (pA Gotland) begärdes för be
vattning av I fBrsta hand specialQrBdor. Uttaget avsAg tiden maj-september 
och skulle uppgå till h8gst 600 mJ/dygn. 
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Den sökande hade redan utnyttjat bäcken för bevattning 8 år. 

En enskild markHgare utefter bäcken ansåg, att bevattning pA dennes fastIg
het kunde bli aktuell i framtiden. Av detta skäl yrkade han tidsbegräns
ning av ett eventuellt tillstånd till 7 år. nAgat som sökanden accepterade. 
Om så var möjligt önskades även inskrivet I domen en skyldighet för bägge 
parter att under en sjuArsperiod delta I ett gemensamt vattenanskaffnings
projekt. Sökanden understödde även detta önskemAI. 

Gotlands kommun planerade att utnyttja en brunn vars influensområde kunde 
påverka den i detta mål berörda bäcken. Kommunen avsåg även att under 1976 
ansöka om legal lserlng av den aktuella brunnen. Kommunen bestred sökandens 
uttag I den mån det skulle begränsa kommunens m6jligheter att utnyttja sin 
brunn. Bifölls denna ansökan borde en prövotid om 5 år tillämpas. 

Länsstyrelsen anslöt sig till kommunens yrkande om 5 Ars prövotid. 

Sökanden bestred kommunens och l~nsstyrelsens yrkanden. 

Den aktuella bäcken rann upp I en källa ca 300 m uppströms den fördämning, 
där vattnet togs ut. Vattenmagasinet utgjordes aven fördjupning och bredd
ning av vatt~ndraget och rymde ca 3 ODD m3. Tillflödet var under torra som
rar ca 200 m3/dygn. 

Den aktuella bäcken rann ut l ett större vattendrag omedelbart nedströms 
sökandens fastighet. Den ansökta vattenbortledningen bedömdes därför en
dast kunna påverka den ovan under liMotstående intressen" närmare omnämnda 
fastigheten, 

Sökanden, som sysselsatte I genomsnitt 10 personer per Ar pi sin gård, hade 
en osedvanligt kapital- och arbetsintensiv jordbruksdrift. 

Eventuella motsättningar mEd lan kommunens och sökandens intressen fick 
lösas i det av kommunen aviserade målet orn grundvattenuttag. 

Sökanden gavs tillstAnd att. som ägare aven registerfastighet och arrenda
tor aven annan fBr bevattning av ca 17 ha från den redovisade fHrdämningen 
I bäcken un~er tiden maj-september. bort leda I genomsnitt 200 m3/dygn dock 
högst 600 m3/dygn. 

TillstAndshava : Tillståndet fick utnyttjas av ny brukare av den angivna 
'äreaTen:- - -

TIllstAndstid: Det nu meddelade tillståndet skulle vara gällande t.O.m. 
T9153::09~'JO"lllot den enskilda person, som bevakat sin talan (se Motstående 
Intressen). I övrigt Ingen tidsbegränsning. 

}{a!t.~I1~ä.tnl.n5IaE: Bevattningspurnpen skulle vara försedd med fast monterad 
summerande mätare, som under bevattningssäsongen måste avläsas minst en 
glng i veckan. De aviista värdena föreskrevs vara tillgängliga 10 år efter 
det Ar avläsningen skett. Dessutom skulle I journalen årligen antecknas 
storleken på den bevattnade arealen . 

. 2YLi"at: Det nu meddelade tillståndet fick tas i anspråk utan hinder av att 
domen ej vunnit laga kraft. 



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 min av tillging 
erhållas därifrin. 

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. 


