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:B'örord ---
:B'öreli.ggande kompendi.um ~i. vattenrätt behandlar de delar av vatten

lagstiftningen, som är av betydelse för studierna i ämn.et lantbrukets 

hydroteknik. Tyngdpunkten har därför helt naturltgt lagts på bestämmel

serna angående torrläggning av mark sg.mt syn(}förrättning rörande före

tag enligt 7 kapitlet vattenlagen, medan övriga delar av vattenlag

stiftningen behandlats me:c eller mindre kursivt. :Kompendiet gör alltså 

inte anspråk på att ge någon översikt av denna i dess helhet. 

Arbetet med att sätta sig in i. lagbestämmelser och syftexllcHet med 

dessa underlättas ofta väsentligt, om. man något känner till bakgrunden 

för desamma. Inom don begränsade ramen för föreligga.nde framstäLlning 

har cJärfö:r' eftersträvats att :inte blott redogöra :f'ör och i någon mån 

diskuterr:t de ur hydroteknisk synpunkt vildigaste lagrurnrrlen, utan även 

för de bakomliggande motiven, ocb däri.genom f3öka ge en uppfattning om 

hur förhållandena i vattenrätts1:igt avseendE.: har utveck1atB. I anslut-

ning härtill har i vi.Bsa fall frågan om behovet av förtydliganden el

ler ändringar av gbil1ande bestälmnolfJer berö:dB. 

:B'ramställningen avser inte att ersätta själva lagtexten, i varje 

fall inte vi.d ett grundligare studi.um av de vattenrättsliga förhål1an-

dena, Härvid bör kompendiet och berörda lagrum gåB igenom parallellt. 

För underlättande aven dylik genomgång har hänvisni.ng tDILfrågD,

varande lagrum i ganska st or tltsträckni.ng skett. 

NIanuskri.ptet t:Lll lwmpendiet har granskats av vattenrättsdomare 

Gunnar Fredriksson och vattenrättsingenjör Arne Eriksson, Växjö, samt 

av lantbruksingenjör Rolf Kristofferson och ingenjör Anders Nylander, 

Uppsala. F'ör denna värdefulla granskning vill jag här uttrycka min 

stora tacksamh(')t. De framförda förslagen till ändringar och tillägg 

har jag i. görligaste mlin inarbetat i kompendiet. 

Uppsala i augusti. 1966 

Gunnar Hallgren 



Innehåll 

Inledning 

Om torrläggning av mark 

A. nikning 

1. Om upptagande av dike 

2. J!'örhållandet mellan intressenterna 

3. Avlopp genom väg 

B. Vattenavledning 

C. Invallning 

n. Gemensamma bestämmelser 

Syneförrättning 

Om rätt till vatten 

Byggande i vatten 

Vattenreglering 

Om grundvattentäkt 

Om avloppsvatten 

A. Avledande av kloakvatten 

B. Kombinerade företag 

C. Avledande av industriellt avloppsvatten 

n. Gemensamma bestämmelser 

Om ersättningar 

A. Allmänna bestämmelser 

B. Ersättning i pengar 

C. Ersättning in natura 

Vattendomstolarna 

Om besiktning och handräckning 

Slutbestämmelser 

Litteratur 

Sid. 

2 

5 

5 

7 

20 

23 
25 

27 

28 

40 

42 

46 

49 

53 

55 
58 

60 

62 

63 

63 

65 

66 

68 

72 

74 
76 



Sedan gammalt br'ukar man slcLlja mellan 1uk~.i3.tiv och defensiv vat

tenrätt. Såsom framgår av benämningarna omfattar den lukrativa vatten

rätten reglerna för' t:L11godogörande av vatten för olika nyttiga än(1.a

mål - som drivkraft, vattentäkter, flottleder etc. - medan den defensi

va vattenrätten innefattar reglerna för avvärjande av vattenskador å 

mark, t. ex, genom di.kning ell(")r invallning. Ur agronomisk synpunkt är 

det den defensiva vattenrätten, som t:Llldrar sig huvudintresset 7 ehuru 

självfallet även den lukrativa vattenrätten, i varje fall vissa delar 

därav, bör ägnas uppmärksamhet. Det ocksi~J. nämnas 7 att ett och S8,lillila 

företag kan falla inom såväl den lukrativa som den defensiva vattenrät

ten, exempelvj,s en vatten:~eglering som utföres i syftemål att dels 

åstadkomma ett bättre utnytt jande av vattnet för kraftändauk'il, och dels 

bättre torrläggning av mark. 

Nu gällande bestämmelser i vattenrättsligt cWfJeende är sammanförda 

i vattenl0.€:i~I!:, som tillkom 1918 9 med undantag för flottn:Lngslagstift

ningen, som utfärdades 1919 9 och torrläggningslagstiftningen, som till

kom 1920. Vattenlagen hm: sedermera i åt,skilliga avseenden ändrats och 

kompletterats. De viktigaste av dessa ändringar behandlas i det följan-

de i samband med de inom olika en. dittills gällande bestälmnelserna. 

InledningfJVL, kan de·:; vara ltimpLLgt att ge en summarisk översikt 

av vattenlagens u o~h disposition. Den är indelad i 14 kapitel 

på följande sitt: 

Kap, Lln"bll1o:r I'TtlcldHicgande be.stimmelser om rätt till vatten; 

kap. 2 omfattar:re erna för byggande i vatten samt för tillgodo

görande av grundvatten (,'a'cte-:Jtäkt); 

kap. 3 :Lnnehåller reglerna för vattenreglering 9 dvs. för att 

åstadkomma bättre hushållning med vattnet för kraftändamål, antingen 

utan eller i samband med torrläggning av mark; 

kap, 4 1,nneb.å11er särskilda villkor beträffande större vattenkraft-

anläggningar och vattenregleringar; 

kap. 5 behandlar allmän farled; 

kap. 6 innehåller reglerna för allmiin flottled; 

kap, 7 bebandlar torrläggning av mark genom dikning, vattenavled

ning och invallning; 

kar). 8 :Lnnehåller stadganden rörande avledning av kloakvatten och 

industriellt avloppsvatten; 

kap, 9 irmehåller fÖT'eskr:i:fter OrD. skyldigr.18t att utge ersättningar 

för skada på grund av åtgärd enligt vattenlagen; 



kap. 10 omfattar reglerna för syneförrättn:i.ng röri:mClo flottleds- 9 

torrläggnings- eller avloppsföretag; 

kap. 11 innehåller bestämmelser om domstolar och rättegång i vat-· 

tenmål. 

])e återstående l;:ap:i.tlen 12-14 tnnehåller bl. a, stadganden angåen-

de den s.k. vattenboken, om bcsiktntng av företag enltgt vattenlagen, 

ansvar för överträdel~,e av dennu samt slutbe,stämmelE38r, 

Eftersom huvudvilden j, don följando framstä1lntngen lagts på don 

defonsiva vattenrätton, har tnte do olika kapitlen i vattenlagon be

handlats i samma följd som de f'örekolYh'Tler i denna? utan j. en något an

nan och med hänsyn till studterna i ämn.et lantbrukets hydroteknik bätt

re tillrättalagd ordning. Det har härvid varit naturligt att börja med 

kap. 7 rörande torrläggning av mark, samt sedan, med utgångspunkt häri,,. 

från, behandla övriga avsnitt t den Olnfattning som v,r ämnets synpunkt 

ansetts erfordor1ig. 

På egen marlc dH:.:ar var och en of t el' behag, dock mod skyldighet 

att eTsiitta olloT avhjälpa skada som därigenom kan uppstå för annan. 

Om diket behöveT fortsätta:::; ÖVOT grannens mark, upphör emellertid donna 

frihot. Å andra sidan kan det bli nödvändigt att dika på annans mark 

för att kunna avloda vattnet f:cDn s:i.n cgEm. Eftersom torrläggning av 

mark otta blir fÖ:1:'etag Dom beröI' flera faBtigheter ~ är det naturligt 

att behovet av riittDligD. besti:iTiL'Ilulser rörande diJming redan under äldre 

tid gjort stg gii118.nde, Att man sE:;(lan gal'llnalt ha:ft detta klart för sig] 

framgår redan av du gamla landskapBlagarna. Sålunda Btadgades t Upp-

landslagen av år 1295, att om någon lade dike genom sitt gärde och möt

te annan bYD åkrar eller ängar ul1er annan byamarl;;:, och de som ägde 

byn inte ville eHippa fram -:attnet, Blml1e de ge vederlag åt don som 

därigenom led skada. I,i:l'.:nande bestiinltlle1ser återfinner man i KristofferB 

landslag av år 1442. I 1734 års lag, som fortfarande kan stigas utgöra 

stonmwn i vårt rättsBYDtem, stadgades att en nedanliggande by inte fick 

hindra vattnots avlopp från en ovanliggande, utan måste låta vattnet 

fortsätta genom sina (;gna mark· '. Om tvj.s't uppstod, Bkulle (,-:-'·~:;n be

stämma vardera bYYli3 del tagningsskyld:i.ghet, Genom senare lagstiftning 

har de av ett torrläggningsföretag burörda sakägarnas rättigheter och 

skyldigheter j olika aVBeenden närmare fastställts, först i 11379 årD 

lag om dikning och annan avlednjng av vattGJJ. (vanligen kallad cUknings·' 



lagen) och sedermera i vattenlagen av 1918. 

Vattenlagen skiljer mellan dikning, y-attenavledn1:q,g och j_nvallning. 

Gränsen mellan de båda förra är dock något cUffus. '1'ill dikn1ng hänfö

res som regel upptagning av erforderliga avlopp, vanligen mindre såda

na, för möj11ggörande av detaljd1kning av den mark som beröres av av

loppet 1fråga. 

I vattenlagens begrepp dikning torde i princip böra innefattas 

varje åtgärd till vinnande av förbättrad torrläggning, förutsatt att 

åtgärden ej är att hänföra till vattenavledning eller invallning. Någon 

gräns nedåt torde sålunda knappast finnas; även detaljdikning, elvf) , 

dränering, bör alltså enl:Lgt denna grundsyn inkluderas häri. Vattenla

gens bestämmelser tar dock närmast sikte på sådana dikningsö:tgärder, 

som till sj_na verkningar inte är begränsade till den dikandes egen 

mark utan även påverkar annans dikningsförhållanden, I följd llärav 

brukar enligt htivdvunnen praxis i d:Lkningf:jföretag endast medtagas av

loppsdiken. Sedan är det en annan sak, att frågan om vad som är att 

hänföra till stamdike och till täckt avlopp inte är sä alldeles klar. 

l ä tskilliga dikn:Lngsföretag, särskil t under senare år? har dock sido

diken medtagits? som otvetydj_gt haft karaldär av täckd:Lkesstammar. Det 

[il' sålunda möjligt att lätt:Uls tillämpade princi.per är på väg att 

luckras upp. O:;h dränertng oberoende av fastighetsgränser skulle ur ra

tionaliseringssynpunkt öppna ganska vida perspektiv. 

Vo;ttenavledn:i..ngsföretD,g är oftast betydligt mer ollLfattande än dik

ningsföretag, och huvudkanalen har ävenledef:l som regel betydligt stör

re diElens:Loner än vid (likning. Till vattenavledning hänföres 1) sänk

ning eller uttappning av sjö eller annan vattensamling, 2) fördjupning, 

utvidgning eller rätning av älv, ä eller annat vattendrag och 3) avle

dal1.de av vatten i andra fall frän vattensamling eller vattendrag, all t 

j_ och för torrläggning av mark. Vidare hLinföres till vattenavledning åt

gärd för reglering av vattnets avrinning ur sjö eller annan vattensam

ling eller införande av nya eller ändrade bestämmelser beträffande vat

tenJ:mshållni.ngen vid befintlig byggnad :L vatten, såvida dyli.k åt<,~iird 

huvudsakligen avser torrEiggn:Lng av mark. 

Som ovan nämnts, finns det ingen klar gräns mellan dikning och 

vat-tenavledn:Lng, och gri:insdragningen faller f3ig di:irför e;j sällan be

svärlig för förrättningsmannen. Även smärre m:'cturliga vattendrag, såsom 

rännil eller mindre bäck, är att beteckna som vnttendrag i vattenlagens 

mening. Begreppet vattendrag torde eJnellert:i.d inte böra begränsas till 

no. turJj_ga sådan.2"? utan ):)ö:(' även inkludera, konstg;j orda vattendrD.g? exem-



lagens mening och därmed falla under stadgandena för vattenavledning. 

Såsom en allmiin hi1.,llpunkt för on ett torrltlggningsföretag skall 

hänföra,s till cl:L:knine; eller vattenavledning skulle man kunna säga? att 

om avloppet är vattenförande även under vegetationstiden, 'torde före-

taget ofta vara att betrakta som vattenavledning j i motsatt fall som 

dikning. Härtill bör dock fogas den reservationen, att till vattendrag 

i lagens mening unc10xltagsvis skall kunna hiinföras större d:Lken? exem"" 

pelv:LB om speciella nederbördsförhållanc1en j,nom nederbördsområc1et med-

för att diket torkar ut sOlillnartic1, Det kan tilläggas? att det anko'firrner 

på vederbörande fö~crättningsman att beBtämna? till vtlken kategori ett 

torrlti,ggningsföretag ,skall hänföras, 

l)et må t detta sammo,nhang även nämnas att man j dikningslagen av 

år 1879 gjorde Btörre åtsktllnad mellan dikning och vattenavledning än 

vad som nu är fallet. Vid de diskussioner som föregick dikningslagen 

framhölls b1.a., att !'åtgärder och företag som afse <:iTi,ttnets afledande 

för att befrämja jordens bördighet eller vinna ny mark för odling kal

las dikning? nö,r det är fråga om jord€,garnes af lagen påbjudna skyldig

het att befordra det i jordytan befintltga? för växternas näring obe

höfliga eller td,nderLiga vattnets afrinnande efter markens naturliga 

lutni.ng; med ordet vatten~Jlednipg hafva bli vi t betecknade de av lagen 

icke påbjudna, endast under visf:la Y:L1kor tillåtna företag, f:lom afse 

att med våld eller konst åstadkomma vare sig af tappning eller sänkning 

af de stillastående vattnen eller ock de rinnande vattnens afledning i 

nya rHctn:Lngar. 11 

Invallning är ett nytt inf:lt:Ltut? som man före 1920 inte ansett till

rådligt att införliva med den svenska rätten, enär företagets ekonomiska 

risk förefallit vara för Dtor för att tvångsdelaktj,ghet skulle kunna 

stipuleras. J!'örEJlag om att bestämmelf:ler röri:uld e :Lnval1ning f:lkulle ingå 

i 1879 års dikningslag förelåg, men till följd av erinringar mot för-

slaget? b1.a, från högf:lta dOllwtolens sida, kon detta avsnitt att utgå. 

I denna fråga anförde statsministern bl,a. följande (statsrådsprotokol

let den 24 jan. '1879); iiI fråga om invallningsföretagen tvekar jag att 

för den utan ett trängande behof? som jag tror i detta fall icke yara 

fullt ådagalagdt? tiLLi3tyrka :nedgifvandet av hj_ttills för yår lagstift

ning främmande tvångEJrätter ; hvari'C5re ji:\g, med åberopande av hvad härom 

inom högsta domstolen vid förf:llagets granskning blifvit anfördt, anser 

stadgandena angående iuv-al1ning böra ur förslat<;l~et uteslutas. Il 

Då bestämmelserna om dikning [,lr i princip tillämpliga i:iven P~l vat

tenavledntng och :inval1n:Lng, med v:issa, kompletterande bestiimmelser för 

flp. hF\o::J Fl'i 8tnii,mnda,. tir det notur:U,l~t att bör;ia med d:iJndng. 
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A. Dikning 

Den grundläggande regeln rörande rätten att upptaga dike har vi i 

7:: 1, vari stadgas? att om någon för torrläggrdng av s:Ln marl\: vill upp

taga c1J1\:8 och mark .SOla tillhör annan möten 7 då får denne ej hindra vatt-

nets avlopp j) Iiarl 21r c1ELr j~imte skyldig att? Oin för ärldanlålet dil{8 Et hans 

mark erfordras 9 tåla intrånget (ltirav ,Pör skada och i.ntrlinB; som vållas 

av dikningen skall er.sättntng gälda", efter i kap. 9 givna bestämmelser 

(se nii1'lilare härom. :i.. det föl jande under rubriken Om ersättn:ingar). 

]'f[an bör här läisga mä1'ke till att vattenlagen inte näml'1e1' någonting 

om markens användning. I dikningslagen angavs som. ändamål med dikning 

ocJ:J a:nnan vattenavledl1h'1g 8ndr:wt jords odling eller förbättring. I vat

tenlagen göres likställighet beträffande all avledning av vatten för 

torrli:iggningsi":indanl:'11? vare sig torrläggningen sker till ~jordbrukets 

f:cämjande eller i annat syfte. I n:imnda lagrum har helleX' inte o.edta

gi ts någon bestämmelse om till v:Ll.ket d jup ägaren av mötande mark är 

EJkyldig upplåta marl( till chke. I d:iJmingslagen var denna skylchghet 

inskränkt till torrläggning av [nDrk till 4· fots djup. Sä:rskil t med tan

ke på möjligheten att tillgodogöra torvmossar har det ansetts oriktigt 

att göra en sådan inskränlming :L rätten id;t fram med dike över an-

nans ma:.rk. 

Ingen kan hindras att för torrläggning av s:i.n marIe leda vatten till 

annans dike. Be s t iirDllle 1 s e hiirom finnes i 7; 2. Sådan tilledning fI1.V vatten 

kan emellertid medföra, att diket behöver fördjupas, utvidgas eller på 

::mdrCt sätt ändrCts. Kostr1C\dernr\ för sådmJ förändring s1\:Ctl1 delCts mellan 

den ovrmliggande och den nedanliggcmde efter snmmfl bestämnels(:;r som gäl

ler för upptagcmde ~w nytt dike? och för vilkn slmll nä1'mare redogöras 

i det följande. Därjämte kan iind1'ingen föranledCt ökad kostnad för dikets 

underhåll. Denna ökni:ng skall fördelc\s på samma si:itt som 1-wstnCtdEm för 

sjiilv"Q ändringen. Bestämmelser härom återfinnes i '7: 33 och 7: 34·, 

Aven om i.ngen ändring av diket geno.co. nedanliggande område sker? 

kan tillförandet av vatten från ovanliggande mark leda till ökad under

hållskostnad av dikett5.l1 följd nv öknd slanmnsättn:Lng eller av annan 

orsak. I detta fall får den ovanli.ggande enSBlil svara för kostnadsökning~' 

en. 

I '7::3 stadga.s? att om dUming våLlar oliigenhet för nedanliggande 

mark oell denna olägenhet kan D;vhjiiJ.pacc; gcrJ.Om di1ming, så åli.gger det 

den djJumde att ge s2tdan utst:cticlming av denna ,30m är ncjdviind.:i.g för 

oliigenhetens avhjälpande. 
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Denna paragraf förefaller klar och entydig. Icke desto mindre kan 

det vålla svårigheter med dess praktiska tillämpning. Det kan sålw1da 

vara vanskligt att avgöra, huruvida någon olägenhet för nedanliggande 

mark verkligen förekommer. Detta har förrättn:Lngsmannen att taga ställ

ning till. Någonstans nedåt rMiste ju ett dikningsföretag sluta. Vanli

gen sker detta på en plats där fallförhållandena är så goda, att för

djupning av avloppet nedströms platsen ifråga icke erfordras. Skulle 

kostnaden för olägenhetens avhjälpande genom dikning bli avsevärt stör

re än det belopp vartill olägenheten kan skattas, är den dikande berät

tigad att i stället enligt reglerna i 9 kap. ersätta den skada som upp

står. Förhållandena kan givetvis också vara sådana, att det icke är möj

ligt att avhjälpa skadan, exempelvis på grund av att marken nedströms 

ligger så pass lågt i förhållande till recipienten, att erforderlig för

djupning av avloppet där icke är möjlig. I så fall är givetvis ersätt

ning enda möjligheten att hålla markägaren skadeslös. 

Dike skall jämlikt 7:4 till läge och sträckning utföras så att än

damålet med dikningen utan oskälig kostnad vinnes med minsta intrång och 

olägenhet för annan. Sarmna sak gäller ifråga om dikets djup OCll beskaf

fenhet i övrigt. Allt efter vad som finnes lämpligast kan dike göras 

öppet eller täckt. 

Kan dike utan väsentligt ökad kostnad eller svårighet för vattnets 

avlopp läggas i råsJdllnad, skall det läggas där, om endera grannen yr

kar detta. I rå skillnad skall halva diket tagas av vardera grannens 

mark. 

Jord som uppkastas ur dike får Eigga.s vid sidan av detta eller fö

ras till lämpligt ställe i närheten. Jorden får dock ej läggas så att 

vattnets avrinnande hindras eller fara för ras uppstår. Om ägaren av den 

mark över vilket diket frarildrages vill tillgodogöra sig den uppkastade 

jorden, har han rätt därtill, i motsatt fall äger den dikande att utan 

ersättning föra bort jorden. Schaktmassorna kan givetvis också medföra 

intrång för markens ägare. För dylil-ct intrång är markägaren berättigad 

till ersättning enligt bestämmelserna i 9 kap. 

Vidare finns bestämmelser om att i.fall dikning verkställes på an

nans mark, har markägaren rätt att själv utföra arbetet om han så öns

kar, detta såvida det kan ske utan olägenhet för de dikande. Denna be

stämmelse torde dock numera sällan vara aktuell, eftersom arbetet i de 

flesta fall utföres maskinellt. 
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2. Förhållandet mollan intresserrterna 

Den viLsentliga frclgan beträffande förhiillandot iwl1an deltagarna i 

ett gemensamt torrläggningsförotag tir vetvis hur kostnaderna för dik-

ningen DJmll fördeh'.s, Innan bC:::ltän;;\clscrna hiiruttnnan :i gullande vat-

tenlag behandlas, kan det vara av intresse att undersöka vilka regler 

htirför som gällde i ttdigare lagstiftning. 

I dikningslagen stadgadeD? att om för torrliiggntng av Din 

jord ville upptaga chl'Ce, Då var var oeb. cn SO::1. hade nytta av detta f31'Cyl-

att deltaga i. • Dikni.ngslagen föreskrev sålunda tvlngsdel-

al~tir~heti ett di.kn.:ingsfi5retag för den .clD.rk son berördeEl av detta. Däre

not fann fl i.nte anslutnh.l~E.:~~~~t, dvs, rätt t'ör anne;:n att p,J.fordra en ut-

vidgning av dikningen, att han erhöLL av denna. Dcn florn inte 

hade påfordrat dike, behövde dock ej vidkännas större deltagningskost-

nad, än sou för hans dol svarado mot tan av dikningen, I c\:U:n:l.J12;E3-

-I t·,.. l o __ agen :.: ore f3,{reVD SE1SOLl ett ytterl:igar };o:rl'ekt:iv mot missbruk av tvungs-

? att fick betungaH .nell (liknin.gsf31cyldiglwt utöver 

vad son fordrades fÖl' ~tOJ2..r1tiGgning av hans egen jorclUll 4 fots djup. 

Dikningslagens regler kunde eDellertid leda till sliregna och prak-

tiflh:t oriEll:Lga konsekvenser; on strilet t av besti:inD18lserne 

uedförde sulunda bl,a. att de SOD " ilc.r],. inad den övre delen aven 

dileesstrlicka, blev b större deltagningsskyldig-

het Lin de ,SOL: l,lark inoG den. ncclTe delc:m av denna, 

rl'il1 följd härav bÖr;jadc Lian alltner hiivda intressegenen:::l1capE!..l2, 

så att den Överst faHt en int e ukulle behöva bLi. luirc1are 

belastad lin de övriga. Denna intresse 

nit till Llttryclc i '/:21? vari 

har i vattenlagen kon

att all mark för vLLlcerl diJc·* 

medfÖr båtnad och vars igare ~arl skall del, utgör i av-

seende å företaget er, _9.22i:;.11:ighe~. fJi:uafiilligheten (.i.r varken 

ert sawilanslutning av Cliknings:Lntressu.nter eller ett Elarlllanförande av 

den Elark SOll beröres 

av företaget, Ordet iir nytt fÖr vatt ; i dikningslagen förekon 

det icke. 

Sanfällighetsbogreppet sa dant det definieras i vattenlagen utgör 

fJ;jiXlva grunden för cleltagnings begr~nsning av del-

tagn:i.ngsskylcUgbetcn .11.od hLi,nsyn till :f:'af:lt ens lhge föreligger så-

luncla i princip icke, Vis::m betyclelscful1a frän grundregeln 

LLnns dock, varor} nLlr.mare :i. clFJt föl;jandc. 

Det kan tillhggas att sprincipen tillhmpas i vattcn-

lagen inte endast i fråga ou t av uark utan hven i andrc. 
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fall, SåSOD vid vattenreglering sant ifråga on kloakledningar. 

Enl:Lgt vattenlac;cm har cn LKlrkiie:are rtttt EJtt under vissa förut

siittninE~ar påfordra utvidgninc; ~:w d:Lh:ningorl? så att han erhåller nytta 

av densanna. Grundbestti,nnelc3en återfinneD i 7: 20, son har följande 

lydelse: 

!lViII någon upptaga c1:Lk" för torrliig{;Yling av sir] nark och åstundar 

annan att för sin nark del taga :L d:L1\:Ylinsen, vara denne, såfrant det i:Lr 

förenligt ned dikningens iindanlil oell. hinder ej nöter Ull följd av nar-

kens beskaffenhet ellar lhge eller därav, att kostnaderna skulle oskh

ligt Ökas, beriittigad fordra, att åt diket givas det liige och djup sant 

dikningen i övrigt erhåller den utstriickning och oDfattning, att störs

ta nöjliga båtnad beredes hans jlark. 

Är diko, SOD någon vill upptaga, till båtnad jiinför för annans 

Dark, vare denne skyldie: tag!). del i c:lH::ninU;t;n" 

Vad ovan stadgats skall ... "l" J <lL1Vo. c:,ga t:i.lli:inpning ifrågD. on dike? son 

jänlikt 3 § skall upptagas -U.ll föreby e av oliigenhet för nedanlig-

g[cnde Dark, dit vattnet ledef3. 11 

Sedan genoD dessa stadc;anden angivits, vilka son skall deltaga i 

"l~., ""J" · .. yaon"f"·lJ·n-}·t . "'l·';l"L -," ·:·· .. ]··<"--1·]' ,S'(:'] ,o-l-;;"r' "j"" '·1·:f"' v' CllInli1 c,00C.,Ll d., .. J.~> .. le ? l.nllC Le, OJ. (le IO .. J,:CLc'C; 0:5 )C,)vc,l.LJ.O ... oer O.c .. C ,-

ter vilka Grunder doltagarno, L ett torrliigc;rdnGsförctag skall bef:,trid~,l. 

kostnaderna för det sanna. 

Den e;rundli:iggrmdc beDt.U.c~nelscn hD.r vi i § 23? Mir det föreskriyes 9 

att deltigare i cUkntnC;::18anfiHl:iJ3l!.2t nornalt ar skyldiG att taga del :i. 

kostnaden för sanfiillighetens -eorrltii;;i~ning i förhållande till viirc1e"t 

av den bätnad hans rmrk dnrigonon beredes. 

Fragan uppstiiller sig hnr onedelbart, vad son Denas ned båtnaden 

eller nyttan av ett torrltiGgningsföretaG' Båtnaden iiI' definierad i 7:22. 
(' 

Ursprungligon hade denna ~ följande lydelse: 

1IIiIod avseende ii LJf:1.rk, VCLCfJ nytta O.Y torrli:iggn:Lng består i höjn:ine; 

av doss alstringsförlJii,c;a? skall slison b& -enad (;j ordf'örbtittrinG) anses 

den genOD företaget i:1.StadkoD.na höjnine;en di:~ri genOL'. torrlögc;ning in-

till ott djup av 1,2 Q oller det fJtörro djup, vartill jordens tie;are 

tiskat torrltiggninG ay Cc:n,r'.1()x:na, så ock (lcn ÖlG1Öe :-Jöjlighetcm till alst

rtngsförnågans höjande på si.~tt nu SD'GtS, 

~!Ied båtnad av narkr3 torrHic;gnin{; i cm(l.ra fall f'örstL1.s den YEircleök-

nine; narken vinner genon tor:rLiggninc; till clc3t djuP? varOLl i var j e stir·

skilt fall tir fråga, tivensoD genoD den ökade nöjlighoten till torrlägg

ning till n.QlJnc1a djup. 

Ej nå tLLl bö, tnad 7 son c;onou torrHicc;ninc; beredes nark, hänföras för-



- 9 -

klino:ciska förh&llrwdena. el j o,st törLlndrn,i:!. \I 

I det anförda lagruncwt tillas ou Y.lÖ j av markens alstringsför-

? dvs. ökn.ing av TJrodukttviteten. Denna båtnad har sedan gmlnalt 

brukat benärruJas 3.11str:Lngsbåtl}acl, Det förutf3iittes Ed,lunda 9 att det bör 

:[örelig8/1 någon Vif3S relntton. !:lel1an mal"kytani:; höjdl över bestännan-

dc; vattenyta och avkastningsförnågan. Det bör obs(~rveras att vattc'mlagen 

,iveD talar on den ~..?_ j;lö.t1-ighet0!2 till ~;,lstring~,förnåg::ms hö;jancle 9 och 

att denna ökade nöjli 

ju upptagande av ett avlopp tcke tillfyllest, utan därtill korKlcr van

ligen en ner oller mindre onfattande detaljdikning. Innan sådan genom

förts? kan hitnaden icke utnytt jas) L]en uarken har erh;:tllit en latent 

vdrdoökning genoD att nÖjlighet till erforderlig detaljdikning förelig-

ger, och denna ökade uöjli 

l~r båtnadsuppskat 

riiknas ~:\lltfJ;i srison jordförb~ittring. 

skall görEls, går 8"lellertid vn:ttenlagen 

Det enda 1agruDI1cot röra~nc1e denna frc\g::c har vi i 

·1 O ; 6 O? vari.. D ntt för utrönande n.v vLirdet :1 båtnad för Dark ge-

nOD dess torrlhggning skall Ded tilliinpning nv de i 7 kap. 

22 § stadgade grunder efter und 

uppskatta marken i deSD skick före före SOD ock i det skick, 

vari den CD J:cor,1;:'1[1 c::fter företagetE3 , J)(,t ankoncwr ,s,l-

ledes sedan vederbörande förrL~ttl'l:Ll'lg8nan e,tt Ejjiilv ställning 

till hur biltmldsuppslmt skall verkställas. 

En faf3tighet kan eDel1erticl öka j vLirde ~Lcl{e endast genon n-et dess 

avkastningsförLlflga -U.11 följd r~w (\ hö j es. i3iirslcUt under senarc; 

år har huvudsyftet neö (1 er j fall inte så f.wcket va-

r:Lt att bättre torrläggning utan fastocr att genon att er-

Dci,tta de öppna cUkenrl ':led tLiekta avlopp !1.stadkonnc. bättre [igo]wnfigura

tion och därEJ8c} bLtttTe brukningsbetj31gels(;r, I senare fallet kan nan 

visserligen icko tala OD höjning av alstringsförnågan? nen att en 

cledför båtnad för fastigheten iiI' uppcmbart. ])ennrt senare for:l nv bc\.tnn.CJ j 

son i n.otsats till alstringsbåtnacle)1 brukar betecknafJ såsoD~

båtnad? vållade förrclttning,sni:lnnen en flOl de] bekynHor? oJterson den 

inte var OGlnämnc:\ i vi:cttenlagen Ocl:l (E~X'för :i.n"tc heller kunde medtagas vj_d 

båtnilclsuppslmttningen. Olika r.wtoclClI' :för att inor.l vatten1t-:gmw raLl kunna 

f& ned brukningsb1tnadcn saotidigt Red biitnad i forn av bättre torrltigg-

ning? d vc;,. al st r:Lng,g bil tnad 9 t ord e ha prakt:L s erat s av f örriit tningsuän

nen under (i nnl El lopp. ;)a;~t:i.C:Lgt hö;jdec3 elwllertic1 röster :fÖl:' att en lag-

i detta avseende L:,'\ttekor,lE1Fc t:i.ll cJi/:\nd, I ett höcten 1944· av-

givet bo"tänli::ancJe ned förs e den statsunderstödda torrläggnings-

VOrkStlLlhetcn före 194;~ års torrH~ggni..ngssakkunniga 9 att '7: 22 skulle 
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ges en s{\.dan lydelse 7 att bruJ~ningsbt't tnaclen fick I:1edrÖJmas. De sak

kunniga skilde i sitt fÖJ7s1ag nellan alstringsbutnad (båtnad enligt 

gällande bestäLlDelf3er) och brukningsbi"t,tmuJ (ele genoD företaget åstad

konna eller nö j1iggj orda btittre bet:Lngelserna för brukning av den nark 

SOD torrlades eller eljest berördes av företaget). GenoD lag son trädde 

i kraft den 1 juli 1945 ändrades 7:22, so' att SUSOD båtnad även fick 

reUmas förnån av fö~~t:rac1e _.p-2.tingelser för narks brukning eller an

vändning för annat änc1anå1, varvid båtnad i avseende på narks brukning 

skulle anses SåSOD jordförbättring. 

I det andra styc:ket av § 22 avses nar1:? son användes för annat än-

darli'H än son j ordbruknj ord, Under an(lra stycket faller sålunda nark? 

son utnyttjas son torvtäkt, lertäkt, son tontnark, torgplats, övnings

fäl t osv. Med bCltnad av Llarks torrHiggning i detta fall förstås elen 

värc1eökning son narken vinner genon torrli:iggning ävenson ökad nöj1ighet 

föl' torrläggning till det djup, varoe, :i det stlrskilda fallet är fråga. 

Här finns alltså ingen begränsning till visst djup, utan vi:irdeökningen 

skall beri:ilmas ned hänsyn till det djup 7 vartill marken torrlägges el

ler kan torrläggas genoD dikningen. 

J,lörmånen av förbättrade klinatiska förhållanden och ninskad frost

länchghet har ansetts sil osiiker och svårbostäElbar j att htinsyn dtirti1l 

:Lcke ansetts böra tagaf; vid lxJ. tnadsuppska ttningen. Det n{l enel1ertid 

ntinnas? att Dan tid:Lgare torde ha haft en i viss nån annan grundsyn pu 

frågan? yilket frangår c[ö,ray att det funnits vissa fonder) från vilka 

anslag lmnde erhållas till företag, SOLl avsö.,g cUknj.ng i och för ninsk

ning av frostländigheten. Sedan 1926 har ene11ertid bidrag för niinnda 

iindaDå1 icke Ui.n:nats, Orsaken hiirtil1 var de divergerande uppfattningar 9 

som frclY1 sakkunnigt håll fr8.lxförts rörande cUkningens inflytande p[t 

narks frostländighet ,lIenna konp:Ucerade fråga kan dock änn.u icke sägas 

vara til1ri:ickligt utredd. 

Son ovan niiLmts ftnns vissa undaD.tag friln bestännelsen 0;:1 att del

ägarna i en djJmingssanftlllighet iiI' skyldiga att del titga i kostnaden för 

saLlfiillighetew3 torrliiggning i n&n ay värdet il den båtnad soLl var och en 

därigenom erhul1er. Dessa undantag från grundregeln skall h1ir närnare 

diskuteras. 

I 7:26 stadgas) att ingen kan tvingas att deltaga i kostnaderna för 

Gn sanfälld dikning )'l(;cl [:;törre belopp iin det skullE) kosta honoLl att dika 

själ,v,? detta oberoende av 0,1 han i~r sölmndc till företaget eller ej. 

DGt iiI' ju också gayu)).m naturligt 9 att en cl.yljk begränsning gjorts, ]\![e-

ningen ned att [lan dikar ge::lensan"t är givetvis att det i"ka1l bLi bi11i-
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fick s Ded dikningsskyl-

dic;bet utöver vad fjOLl fordrades för torrUiggning av h::lYlD egen ;jorc1ti.ll 

4 fots djup. Detta torde bI,a. ha inneburit, att c1eltigare ej fick åltig-

gas att bidraga ned större belopp tin det skulle kostat honaD, on fråga 

endast vari t OC utd:iknin[" av hans egen inrk till detta djup, 

Dt~G~elDe av DDtDvarande innebörd finns icke i vattenlaGen. et 

i 7:26 kan doch. j. ViUD BnDeD vara en nodifikatian av deltagnings-

D~yldigheten i dikningssauftillighet i riktning Dat tidigare gdllande 

regler. 

En ytterligare uodifiering av deltagnj.ngs igheten i dikningu-

sanf'ii.lli et har vi j. 7: 27? vOTi stf). att el ej tir skyldig att 

vidkänna Dtörre bidrag till kODtnaden föl:' 

vLirclet å den bLi.'tnad hnl1.'] nar1\: beredes, såvida han icke tir sö-

till företaget. LikDtällcl f:3c5krUlde ö.r dun f30U förenar 

honan on företaget ellen:' för vinnande nv ölwJl tnad yrkat att företa-

get ges större oof2t än sökanden begtirt. Sru~m princip gliller för 

övrigt hven ifråga on vattenregI 

Därjhnte har vi j 7:24 en vikt be stC:i.;:1i181 ,s (; ? ,30n r:odif'iern:c 

i1.1trCSEJ 

ofta, att vissa delar av eD kan torrläggas för en re-

lativ kostnad (dvs. kostnad per förbtit 

(1j. skut erad e D 

O:.l uppc1(:;lntng av (:;tt t i olika avdelningar 

T 110tiven till ctt ) tckc lagförslag fraD~ 

hölls Diilunda) att förutsLlt för att en 

skulle indelaD i var ntt dc tekniska eller ekono:liskn :Cör-

11.ö.llandena :Lfråga OL~. j o:rdcns torrlictggnt.ng var vtiEJc::ntligt olike, för 0-

lika ourdden av den i saoftilli cn uncle jorden, ]\Tucl du tukniska 

fö:cutDhttningarna torde ha avsetts fallförh~rnlanden Odl arbetD,svLlri.g-

Jt 1k "l f'" t .le . er; f.lee e ··onorns.z:[t '. oru'-

bhttringsv~rde. De sakkunniga SOD 

torde ha rlsy1'tatr3 jordens 1'ör-

e förslag till 1918 ars 

vattunlag do~k denna Dotivering för bildn.ing 0-

klar ouh föruslog att föru~Dht hirför borde anges f UJni:, t 

stitt. Enligt deras bClJ:'c1.u v:i.l3sorl:Lgen (CD al1nhn bothlgelse 

:[:'ör att o1:Lka oLlriiden 3V ten f)lmlle hjn:l'örns till ,sk:L1dcl av-

(lulningar vara den, att dot kundu an att ]wl3tnnc1uH i fö:chö.l1D.ndo 

till b&tnadsvtirdet för t du inou ::lanfhlli.g-

heten skulle b1:i. n:Lnclru? ifall (:;tt annat oYlJ:,ilcle icke 
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u fick ~:t<lr,inc1re relativ torrli:iggninGskostnad 9 ou (ct torrl<:;,des utan 

sanband .ned ett ,JJ1Tlilt? kundc C~ j nitgon föreDkcLft on 

c30:1 VD,)" prakti.:::l.kt nnv'indbar. Dc;ttct slc"Lllle 

i.rmebrira att nc:w " ~l. 8~l bli tvingad att upp-

en otal l::auua avclc "k l "l ' t :1 El !..C::v S'C~l rKl..S·~(; d~ir-

för b:.Lldandc;t ','ev D.vGelnincar inskrt'L:nkns tLL1 sö.dana fall? dLir natu:rl:L-

dem ay saufiHli en, 

Ijn fliJ..dan naturl 

bilaades cnligt dc för det förstn att avloppet var 

varifr~n vattnet avrallil till 

on gren av (;tt dike? }lade för wi.n t ej behov aven annan 

gren rw det ta. (}~l d (~t }':uncJ, e 13? t),'tt 

r[).de skulle :f2l on 1 relat~v kostroa, O~ dcn IDrk varifrån vattnet 

avrann till dcm andrn d:Lko[~grenen? icke t i. Dmrfi5.1LLghetcn) bordo 

ourrldena l:1ö.nf'öraD t:Lll olika [1'\l(1 f W (lCJt J.lHrk onrö. el e 9 :L 

vars intresse inC att b8tunGa,s 

var det fallet, att 

vins dCjl av 

förenad ned si:irskilt stora kostnader. Det kunde t.ex. att ige--

([etta 

EJiitt störro stri~\cka vcr-

kade S['\SOLL en skillnad ;)cl1an olika o;yr!:',den [J.Y sanfiil1:Lghetcn; 0--

nt:1 uppströejs dcrmD. str~~ckn. var fÖ:L' sin t beroende av Li.tt det 

ifrö.gavD.randc arbetet utförde::l) d.E; narkc:c rwn var b Y10cLanför dcn.-

sanna vrd' dLlrenot obo:coendo hi.',rav. 

En tredje anl tLU att en i3C:olTfiillighct sk:ul1e kLJ,nnc, indelas 

1 avdelningar var att Llel1an :31d1da? t111 sanfiiJ.li.{';het en hörande orlri\-

fa11brott, 

Markonr&dcna ovanför detta borde sålunda kunna bli tillfredsstillande 

torrlagda gem.on Eett cmClnst en del av diket nodanför fallbrot-

tet upptogs. Skullo kostnaden för erforderli avlopp nedanför fa11-

brottet vara hÖlj; :L förhlGlanc10 till b/.\ tnadsviirdet ~'\ den där berörc1b 

narken j var det givotvis till fördel för det ovanl oL1rL~(lc·t 9 att 

sanfid.l ighE,t en Oilvi:int kunde: ;jC:l en [,i'tdan 'JPP'-

vara till fördel för av det onr/ide nOLi nedanför 

brytningspunkt en? 0;1 t a.V d.et 131rull<: 

en relativt 
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Bestii:10elscrna Ol.[ ett företagfJ uppdelni.nc i avdelningar har vi. son 

nnuntrc; :L '7: 24·. 1 sin ursprlmgliga forn hade detta lagrun följande ly-

delse: 

IlErfordras :för torrHiggning av elen till fJan:fäll:igheten hörande T.1nr-· 

ken stirskilda grenar av diket eller ~r ned utförandet av viss del av 

djkn:ingen förenade s~~rskjlt stora kostnader eller föref:.Lnnes nellan 

skilda t:.L11 sanfä11:.Lgheten hörande onråden väsent1:.Lg ol:.Lkhet :.L fa11för-

hö,11anden? och Imn grund härav antagas att kostnuden i förhållande 

till båtnadsvärdet för torrläggn:.Lng av något onråde skulle bli nindre, 

c1tirest OXlnat onråde icke hJgc'itt :L sBnfö,ll:Lgheten, skall för sådan 

jtir:lkning son nec.lan BLi.g;J? elen till uanfLilligheten hörande Darken hi:.ini'ö-

ras till särskilda avdelningar, allt efter son vattnet avrinner till 

olika grenar av Cliket (,ller tH.l slö. l eJa , ned hiiw.:lyn till siir::lkLL t h:.Ln

der för dikningen eller genon större brytning :.L dikets bottenlinje na

turligen avgri:in,sIJ,de (hke~3stri:iclzor. 11 

l<;nligt detta lagrlul ni'tste siilunda av följande trenne fall 

i'öreligga för att 8,vdelninGcc:bildn:i.ng skulle kunna ske, niinl:.Lgen l ) 

grenbildning, 2) arbotGsv~ri eller 3) fallbrott. Det bör eneller-

tid observeras, att ~et förh~llandet att av dessa fall :[öreliig, 

inte nöclvLind:i.gt behövde :Lnncbiira, att avdelningGbildn:ingnåstc 8]eo uen 

c3.Li,renot att underflöl~1:~g röranCle av företaget pe, avdelning

ar författningsenLigt [31m,lle gcnoc:[öras, 

Hedan ganska snccrt (~ftnr jJ{raJ:'ttrL',dandet av 1920 års lag on torr,,,· 

liiggnin.g av flark koL' ene11ertid den uppfa,ttningc))J till uttryok, att la-

gens villkor för uppdelning av sanfiillighct i avdnlningnr bli-

vit viil sniivt avgrtinsade. Dot var bl.a. i ett fall, son avdelningsbild

ni,ng VD,r LlOti,verad, 11811 d~ir CU?tta enligt '7: 24 icke kunde [!ko. J)et var 

det fallet, att nv en v:i,S~J föreslagen (Li.kess'triick[). Jled av-

seende på förhållandet nollan kostnad och biitnad stiillde sig synnerli

gen förnån1:i.g för veden'börande i.ntrE:EJSenter, :wn där ovanliggande IlfJ.rk

iigare fordradn dikets utsträckning gnnon onråden, dtir betydligt uindre 

ureal per längdenhet dike berördeD och c1LtT sålunda kostnaden por för-

bättringskrona blnv avsev~rt högre. On väsentlig skillnad i :[all-

förhtHlanden i'Cirelåg) kunde de ursprungliga intressenterna tvingaG till 

Cenon lagtindr:Ln{j 1953 har eClellertid öni3keni'l,l i dyllkt 2l,yEleende 

blivit tillgodosedda, Första Gtycket av 7:24 flck därvid följande tind-

rade lyde1se: l'Erfordras för to:crlicLggning •• " •••••••• v(Lsen'tlig 0-

lildwt i fallförhållanden eller n.ndrn n:djurfi::irhctllanden? och lmn pii 



för torrl~ggning av oilr~d8 skulle bJ.i avs8vtirt uindre, dtirest 

avrinner till olika grenar av diket oller eljest till 

skilc1anocl till olikheterna 

GenoLl denna h "J 1 .~. r:tl~' fj/l .. _UYLC a '7:24 t'b.tt en innebörd, SOD ntiroar 

Dig syft et Ded ~et tidigare, icke lagförslaget. Det ~r 

, Llvcn ou icke av de 

nera fria hi::in(ler jn förut att ned tJ.i:lnsyn till :Cöre:Ugganc1e t'örb.cl1lnn-

den cla ett torrltiggnings:Cöretag i avdelningar. ])ct bör ocks~ obs er-

vera s , att enligt den nu gillLmcle lydelsen ,skall kostnadGn i förhållande:; 

till bätnadsvtirdGt för t GV e:;tt e vara Gvsevtirt nind------
annat c j.eke i t sQf'Ji:illi.ghetcn, :för e.tt a;v-

iJkflll ko.r::.la t:LLI ut~in(:.. 'T:Lcligarc; diste avc1elningcibilc1-

genon:Cörau 7 iLVCU. Dl> kOfitnads:JlcLllnc.(len var ob ig/! 

n 

nad u j , .. L.C.:" . .ll.L u 01:: skall s]re ,.18110]) el c Ol:UCCl ilA avc1e1nin{!; 

et i 23 § anseD belöpa utörre 

den berzikna(t()];;oDtnaden för t allenast av till avd 

tor·:tllf~iggrlirlg? ~1 8.11dra f-3J_cLarl" den berhknade kostnaden för av-

delninG~(;nr~ t den lm:::rLnad 7 Dor: efter b:~\.tnadstal(jt skulle be-

löpn. Ll till avD hörande j:;nrk 7 cL~:cest till avdeln:i.ngcHl htinfi5ro.es 

jänviil den till en eller fler2 andra avd hörande Darken, skall 

Distniinnda kODtnadsbolopp Bnses suson avdelningens torrltiggningDkost-

nad, dock att ej c1iirigenon kostnaden för av de andra avctelningar-

no, ;di höja~J utöver den.na avdelnings torrliiegningskostnad? bcrL~knad 

E)L~tt I1U. 

Innebörden av dettO, stycke tir att OG det blir billigare för tva 

eller flera avdelningar att tDlsaLTlDn.s? sko.l1 de:; göra cletta. H.en 

denna icke öka av de andra avdelningarnas 

kostnad utöver deraD egen. Med andra ord, varje avdelning skall söka 

fil 821. l!ig kewtnacl. so;.:, öjlLgt? r'.en det fl:1r icke ske pa bekostnad av 

av de andra avd j sa.Llf:.~lli en, 

Principerna för avdelningDbil 8:0.11 7: 24· 

bh,st genoll ett par exenpe]" 

Ex. 1. 

Ett e] El onfo.tta förd 

1T-0 och [Ii -I' Ded d.en strilclcn:i.ng ElOL1 ncclanstucndc DkisD vif:Jar OC 1.1 be-
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torrl~ggningsko3tnad 
Avdelning lJåtnad ,. 

Il-N N-O n-p Summa rel. kostnad 

fl-l-J3-t-C 20.000 6.000 4-,000 5.000 1 :5,000 0,75 

fl 2,000 2,COO 2.000 1 ,00 

:n 12.000 4-.000 4.000 8.000 0,67 
, 

C 6.000 6.000 5.000 11 .000 1 ?83 

11.+]3 '14,000 4.000 4.000 t3.000 0,57 

(A-l-C) 8.000 6.000 5.000 11 • 000 ( 1 "XC') , _)U 

Relativa kostnaden för hela företaget (kostnaden per fdrb~ttrings

krona) blir 0,75. Qn avdelningen B dikus för sig själv, sänkes dennas 

kostnad till 0,67, ])(~t är sålunda flirdelaktigare :för Il att dika själv 

än att gå med i hela :företaget. Högre rel:>,:tiv kostnad än 0,67 kan en-

ligt 7:24 icke påföras B. 

Ti'ör fl är el et fördel att dika själv (relativ kostnad 1,(0) 

o ett ännu mindrE) för C, Däremot kctn 11 tillsammans med antingen B el-

ler C. Att j.hop med C är emellertid för fl ingen mening med, då hö-

jes 11.;s relativa kostnad fri:ln 1,00 till 1,3(3, Däremot sänkes den från 

1,00 till 0,57, om fl med B. Detta är som synes till fördel 

för såv~l fl som B. (rör B sänkes kvoten från 0,67 till 0,57,) Dessa 

båda områden bildar d~rför en egen flYCl elning av företaget, varefter 

C får svara för återstående kostnadc]r. Dessa f3enare utgöres av kost·-

naden förN-}) -.. 5.000 Icronor samt av mellanf3ki.llnadEm :för M-tT, 

6,000 - 4-,000 -- 2,000 kronor. I?elat:iva Y.;:ostnaden för C bl:i.r sålunda 

7,000 6. 000- 1, 17 • 

Det bör ti.llägg:w att C aldrig kan yrlm på att få gå sarrunan med 

A eller? ~nnu biHt:ec 7 D.,tt ingen avdelni.ngsb:ildnj_ng skall ske? ehuru 

detta skulle vara förmrJ.nltgare för C än att cUJm själv. Det endn. C 

med bestämdhet kan hi:lvda ih~? att relativa kostnaden för avdelningens 

torrliiggntng inte får övcrstiga 1? [33 9 dvs. defJS egna relatJva kost-

nad. 

Slutrosultatet blir Bålunda att föl;jandc avdelnhlgar bi.ldas: 

Avdcln. Båtnaö. [<"o;:;tnad Hel. koshwd 

Af B 14,000 E3,000 °957 

C 6.000 '7.000 1 ? 17 

Ex, 2, ._---
Ett dikntngsföretag (projekterat under övnJngarna i lantbrukets 

hydroteknik) har den olirfattning? som Jrartslcissen sid. 17 visar, 
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Dikessträckan M-N-P skall behållas Bppen; övriga diken lägges igen. 

Grenbildning förekommer :L punktorna N och I', Av denna anledning måste; 

frågan om avdelnLngsbLldning undersBkao, Den beräknade kostnaden fBr 

respektive dikes sträckor har angivLto skLsoen, likaså den fBI' var-

j e delområde uppslmttade båtnaden (alstringsbåtnad + bruknings båtnad) , 

Som synes är det en väsentlig skillnad i kostnaden per fBrbättrings

krona fBI' det norr om vägen belägna området D, än för det sBder om 

denna liggande området C. Vid H är det ett ganska markerat fallbrott, 

vilket likaledes motiverar undersökning om avdelningsbildning. Även 

om :inte fallbrott förefunnits 1 hade det emellertid med nuvarande ly

delse av 7:24 varit mBjligt att verkställa sådan. Det är som tLdigare 

nämnts bLa. på ett dylijet fall som lagtexten lJandr/J. naturfBrhållan

denl! är tillämplig, 

Om man på sarnrna sätt som i fö:cra exemplet oE\mlYk'1nställer kostnads-

och 'båtnadssummorna, får man dem bild av den ekonomLsl,Tc si tuatLonen 

som nedanstående tabelluppställning visar. 

..... 
l'3åtnad Egen torrläggningskostnad, kronor Egen 

[-- rel.kos't-kronor , 
ril-N N-O N -·1' P-H H-S p_rr Smmna nad 

66.500 500 6.000 l 1.700 , 
13.000 : 7.000 9.000 1 37.200 0,56 

~ 

7.500 500 
j 

6,000 I 6.500 0,87 

27.000 500 1 .700 9.000 11 .200 0,42 

24.000 500 1.700 13.000 , 15.200 O? 63 

S.OOO 'l.OOO 7.000 0,[38 
, 

51.000 500 1 .700 13.000 i 9,000 24.200 0,47 

59.000 500 1 ,700 13,000 'l.OOO 9.000 31.200 0,5 2 

VLd undersBkningen huruvLda avc1elningsbLLdning skall ske och vil

ka avdelningar som därv:i.d sko.ll kormna till iJtånc1 är det lämpligt att 

börja vid utloppet. Den första frågan är hur det blir med området A. 

Eftersom rel. kostnaden för c1etta är högre än för den övriga delen, 

vilken kan dikas för en lägre reL kostnad än den gemensamma (O j 52 

för lHC+D mot samfällda rel. kOiJtnadon O? 56)? är givetvis inte 

B-tC-ID intresoerade av att g,l samman .!!led A? utan A måste gå för sig 

själv. Detta innebär dock inte, att A skall betala 6,000 + 500 kronor, 

Eftersom de andra inte vill gå ihop med A? måste de självfallet oclu~å 

bestrida alla kostnader fBI' dikning av sin mark, dvs. även svara fBI' 

de 500 kronor, som diket M-N kräver. Sålunda blir kostnaden för A 

6.000 kronor och den rel. kOiJtnadeu, för denna avdelning 0,00. 

I 



flv samtLLga områc1enhnr E c1ml relativa kostnaden, 0,42. 

Samgående med C fJlimjh:ar :iJ1Ge denna, Hör avdelning D är det alltså för-

delaktigast att själv bestrida erforderliga kostnader för sin torrlägg-

ning. Ingen kan beLLer påyrka att fl sarrnan med B, Detta betyder att 

D skall svara för kostnaderna för dels den egna sträckan P-T, dels för 

det med C och D gemcnsamma öppna dilcet I)"-P och dels ocksil för den för 

samtliga gemensamma delen l'fl-N? dvs, EJammanlagt 11.200 kronor. 

Det fl terstår sedan områden.a C och D • Kir ko.n, som ovan nämnts, C 

yrka att D skall svara för sin egen dikning, dvs. avloppet ned till 

vägen (sträckan H-S). f Jorn näHmts är det ett rehdi vt gott fD.1I vi.d H. 

:B'ör området D: s vidkommande är det därför tillfyllest med en ganslw. 

obetydlig rensning av det tidigare öppna diket nedströms H. Några kost

nader för denna rensning har inte medtagits i kalkylen. (Strängt taget 

skulle man här kunna hel t avs:kLL ja området D, som därigenom i.ntc längre 

skulle utgöra en del av samfälligheten utan b:ilda ett eget fr~Ll!ltttendr:; 

(li.kningsföretag. [[[:i.r har det dock varit natlJ.rlj.gt att låta ]J ~Lngå i 

företaget. Det bör tilläggas att ägarna till D var sökande till detta. 

Om sådant yrkande j.cke f:t'D.mställ"ts? hade förmodligen el.en sClmi'iil.lda 

cHkningen kommit oret sl1.xta vid punkten IL ) 

I enlighet med bestömmelserna röranc18 Clvdelningsb:Lldning bör Il 

bilda en egen avdelning med relativCl kostnaden 0,88. Avdelning ]J kan 

här icke göra anspruk på att få gå samman med C. 

Kostnaden för C slutligen blir vad som återstår, dvs. kostnaden 

för den täckta 1 P-H? 13,000 kronor (sträckan nedmlför P b.ar 

ju bekostats av D). 

Nil:;ot oau;':1cu"lförClnde av D.vdelningClrna bli.r det alltså i föreliggande 

fall icke fråga om utan slutrc)suli;ul;ct bl~Lr att det :iämlikt 7: 24· skaLL 

bildas fyra avdelningar A, B, C och D, med nedanstående båtnad, kost

nad och rel. kostnad. 

Avdeln. Kostnad Hol. kostnad 

lA 7.500 6.000 0,80 

B n.Ooo 11. 200 0,42 

C 24.000 13.000 0,54 

D 8.000 '"(.000 0,[3[3 -----
~)ujnrna, 66.~)00 '37.200 ( O 956 ) 

Det är viilbetilnkt att vid unc1ersökn:i.ngar ocb. jämförelser rörande 

avdelningsbLLdning surm:n("ra ner kOf3tnads- och båtn.adsf:mmmorna och däri-

genom få kontroll att post råkat bLi. utelämnCld vid beräkning-

arna, 



En delägare i cn 

företaget är berätti 

samf~llichet som inte är sökande till 

att c~rlLiggn honom belöpande kostnader med 

fördelning på visst arrtal är. pä det icko inbetalade beloppet okall 

han dock betala ski:fLLg ränta, 

Om d:Lke behövs för torrliiggn:ing av ooldftacJ byamarl( eller annan 

samfi:illdmark, sä envar av deldgarna rätt att påfordra dikning. 

I kostnaderna för di1ret skall dolägo.rna deltaga efter sin lott i sam-

fälligheten. 

Till kostnaderna för ~arks torrläggning (torrläggningskostnad) 

skall enligt 7: 32 förutonl arbetfJkof3tnaden jämväl riiknafj skadofJtånd 

och annan err:lättning som föranledes av företD.g(?t. Däremot inräknar3 

inte kostnaderna för förrät i torrläggningskostnaderna. 

Vid torrliiggn:Lng av marI\. kommor 111an ofta :i. beröring med intressen 

av utomståendE; natur, :O'ör att ett dilGl:LngGföretag slml1 kunna gunomfö-

raG är det sålunda ej sällan erforderligt att vattunavlopp genom väg 

m,1ste anordnas, arbute skall verlcstä11aG av vägens ägare, 
,'> 

8;;:1-

vida denne e;j föredrar att öVe?r1iimna det den dikande. Enligt 7:7 

skall arbetet i princip bekostas av den dikande. Det föreligger dock 

vissa viktiga undantag för denna grundregel. 

I 7:8 stadgas sälunda,att om allmän till den del, varom frå-

ga iir, har påbör ,jEtts cd't(:;or d.en 1 ;januari 18[30 9 fil' de väghå1lrdngsskyl

diga pliktiga att v:Ldkänn.as kostnaden för arbete? <wm :L 7 § av:::;es? i 

den mån det erford:ulfJ för torrläggning ·ULL högst 1? 2 m djup av å:ker 

eller 2lng, 80m jämvLLl vid tiden för tillkomst varit att hänfö-

ra till Gådant ägoslag; dock vad n.u. sagtG i.cke tillämpning ifrå-

ga om bro eller annan byggnad i, vn.tten? som verkställts t överensstäm-

melse med vattendomsto1enG beGlcud. 

För enskild vi:.Lg gäller motGvarande bN,tiimmelGer, om de:n 

jats efter den 1 januari 1921 • 

bör-

. An1f;dningen 't:i1l D.tt vj.ssa undantag gjorts från grurlclbef3tämmel-

sen, att den dikan2e skall bekosta vattengenomlopp, har varit den 

grundtanken, att en väg, vare s den {il' allmän eller enski.ld, måste 

anläggas på ett sådant sätt, att den inte hindrar torrläggning av 

ovanliggande mark. Har vid aven underlåtits att an-

ordn.a nödiga trUY!LlJlOI'? b. a l,' de:; sä1unc!a BrwettG böra ankomma 

hällaren att bekosta , när ett torrläggningGföretag 

kommer LL11 stånd. II. tt c.enl1U om al1mö.llYln vLigar ut-



sträcktes retroaktivt till att 9 som jats 

under tiden 1880-1920, berodde dels (' ()rJ uppfattn~Lngen? Ettt om kost-

naden lades vägh0d.larcn 9 kom den att fördelas ett sä stort antal 

väghällningsskyldiga, att den (nJ.slö.lde blev ringa i jiira-

:förelse med den detta sätt be-

reddes de dikande, och dels , att åkerjord borde 

torrläggas ti.ll ett djup av 1,? u Jn.lndu anses ha trti.ngt i ocr] 

mud införandet av 1879 ärs dikningslag. 

Det kD.n vara skiH att här ni:irnare gransln:c uttrycket !Iden 

del VD.rom frågi.J, är. Il Hi:Lrnwd (~'u:iyftas gi.vctvis vägtrumman. Uttryckut 

lipåbörjats!l får dock i.nte tagas alltför bokstavligt. Skyldighet för 

väghållaren att bekosta avlopp genom vägen :föreligger sålunda icke 

blott för vägar och därttl1 tJÖrandE; broar 9 trununor etc.? som till~

korr]Jl1it efter den lcrit:i.sJ;:a tidpunkten, utarl även för sådana brotrum-

mor 9 SOlii eftc"r (hm.na var:Lt Jöremål för genomgripande ombyggnad. DLiremot 

betraktas inte vanJi.ga reparat:Loner som • Jcö:c att ombyggnad 

av cm bro ··l]· t 1 1J e_o ~cr erJ. ~;~rU.nlln(:t Ej z:o.. _ anS8D b.a ägt rum, bör den ha r:Lv:Lts 

upp :från grunden, ]::ndar>t omby ~v ovandelen torde alltså böra be-

traldas som reparation ,En annan fJf:tli: [j,r att det lmn vara förenatmeCl 

svar:lgheter att :fastställa, OLl en bro eller trumma verkligen varit 

föremål :för eft er t.l.dpunkt en i • Detta lir dc dikandes 

uppgift att söka reda ut. Lyckas de inte härutinnan) återstår inte 

annat än att dj.kn måf~t e betalil en. Bcv:Lsskyl-

digheten ligger givetvis do d:Lkandes sida. 

Id.knande bestämnelser uon :fÖT ? oc.h. i v·i.ss mån strängare 

sådana, finnes för avlopp genom j 9 dit :L detta sannn:mhang 

ocks";\, räknas f3pårvi:igar? för vilka särskild banvall är anlagd, Om det 

för torrläggning av LV!Tk :.etT' att i",vlopp genom ;järnvägs ban-

vall anordnas, eller att befintligt förd s eller utvidgas, 

tir j änIvägens p11kt att utföra arbetet samt i regel också be-

kosta detta (7: 9-10), Om jä:cnvi:i.L~strum:man byggts (:;ller omlagts eft0H' 

skyldig att bekosta 

var j e avlopp gen.olE banvallen, oavsett d:U,ef3cl et och syftemålet med 

torrläggningen. lJ2:cr trurnman by 

härutinnan begränsad till. sådan 

S fÖT'C -j 1? iir docl-c lInYlS s]{ylcJighE;t 

torrläggn:Lng av mark till högst 1, ~2 m d ) om marken vid järnvägens 

byggande utgjordes av åker eller 

En modifikation av dessa bestämuelser göres emellertid :L 7:11. 

För att den skyldighet som ävilnr j ägare icke skall bli 

alltför betungande) finni:l detmöjl:i för honom att redan i sam-
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band med j genoD s~rskild förrättning f~ etc 

bin.dande sätt fawtslaget, v:iTka avlopplJan skall anse:] ~j1cy1CLig att 

av den 11 juni 

1920. Om järnvägens 

över järnvägens 

eD lullständig plan med beskriv

och vnttenavloppen genom dess banvall, och 

genom vederbörande vatten-

sedermera visserligen 

skylcLLg att bekoDta truf.Jma för torr1i:i.ggning, elen dock endafJt ti.ll 

1,2 ffi djup. Detta er Ll andrrl s:.i.drm :intE, endast åker och äng utan 

även annan mark. Underl&ter j 

plan? tir han eftE,råt 

oavsett djupet, 

Om järnvi::'cgen.fJ 

7: 1 O :JJcyl 

ägare att lägga fram någon sädan 

att bekosta varje avlopp, 

ninr;.o Vid denna fÖrrti har sakägare tillfälle att framställa de 

yrkanden vartill dc kan finna anle , Har syneförrättning verk-

st:Hlt s, är j efteråt befriad från varje bekostande av 

avlopp gonom ;j o ~Dct sar~1nl~.1 ler on brotn.lmman byggts i enlig-

het eled vattendomstols besked. 

E~ligt ovan anförda har en dikande inte rätt att påkalla 

twlopp gml.on eller järnväg, förrUn t avlopp ve~{ligen behÖvs, 

tiven om den dikande själv skall bekosta detta, I det fall att kostna-

den skall bestridas av den dikande, lir det tydligt att den skulle 

kunna bli betydligt mindre, OD han ordna avloppet i samband med 

byggandet eller ändringen av cl:1.cr jiirnvligen än OLl det skall 

upptagas efteråt. En fÖrfiän har i detta fnll beretts den dikande. Be-

sti:immeli3er härClc:i.nn.anLLnns i 7: 1 ':3. Ck allmlin väg på landet eller 

järnvcLg ned di:irtill hörande broar och trummor skall byggas e110r änd·

ras, och en markägare innan arbetet p:ibörjas fordrar, att för markene 

fral'rt ida t orrliiggn:Lng vat t enD. vl opp anordrms genom vägen elI er j ö.rn-

vä{!;enL Emlighet Illed av bonOlIl plan, som upprättats av 6ak-

kunnig person, åligger det väghållaren respektive järnvägens ägare 

att utfÖra detta avlopp. För den fÖrdyring av anlliggandet och under

hållet av vägen eller jiirnvligen, som fÖranIodes av vattenavloppet, 

skall väghållaren rerrpckti ve j ärrlv'ägel'lS ha ersättning. Om anord-

nandet av avloppet i . . ] 

li1ec underHites, och torrläggn:L:ngs-

företaget sedermera kOGmwr till utfÖrande med ätfÖljEmde sannolikt be

tydligt högre kostnad för avloppet, får större lwstnad tin nänmda :för-

dyring into dEm (1i.:~:'2ntJ.e) även on et jL~mlikt vattE)nla-

gens besti::i.nmwlsor skulle ha bekostat" av h0110Ll, 



Det kan give·tvis intrliffa? ~tt kostnaden för exeDpelvis oDbygg-

naden aven bro drager vUsentligt högre kostnader lin vUrdct av den 

bätnadsDinskning SOD föranledes av att (3n :i fråga i.eke komriier 

till ständ. För att hindra att oskjliga kostnader för dylika ätgUrder 

skall behöva nedliiggas? f:Lnnes :L '7: 17 best2LlE18lse or'!. att ifall kost

naden för dtg~irden LiT g,vElevi:irt ztörrcc, än dem skada son uppstår genon 

att arbetet j.cke koumer till stånd? i,lr han fri från skyldighet att 

bekosta dyl:Ud arbete clö,:r han lwllrc vill c?rsLi.tta skadan. f3anma gäl

ler för övrigt även i fråga OD andra skador vilkas avhjälpande skulle 

draga avseviirt högrE' kostnader iin det belopp vartill olägenhetcm kan 

skattas (jfr 7:3 sista stYCket). 

Enligt '7: 17 skall fWD'! nö.mnts kostnL~den vara avsevärt större [in 

skadan? för att detta lagrum fJkall ktuj.nn ti1Hinpas. Det finns dock 

exeapel att de d:Umnde t:i.lldörr!;s ersi::Lttning och sålunda den erfor-

derliga ombyggnaden av l)rotrLu.u;lOr icke kO;-:1r;dt 'c:LII stfJ,nd? trots att 

" skillnaden mellan kostnad och skada icke varit särskilt stor. A andra 

sidan har dot ej fjällan :förokomnit att ::igaren till vLig eller järnväg 

bekof~tat för .marIccns torrläggning erJorderlig ombyggnad mr cm bro'trum

ma? trots att kostnaden vari t bt')'t;ydl:igt högre än skadan? ooh salunda 

vederbörande med eropande av 7:1'7 varit berättigad att i stället er-

siitta skadan. 

En annan fr::L{;a borde kanDke t detta sal1u,lanhang beröraG. V:i.sser-

ligon åligger det (Je C}iJro.nde att bc;ko~ltri ollbyggn[cc1en avon bro"trurmla? 

SOG är byggd före 1880. Det skulle dock innebära en oskäligt härd be-

lastning på de d:LkancJc? on dc i unLi.e;he'G Lied gälla.nd.e bestäEllll(C;lser 

sjiilva skulle bekosta en aven garlDal fallfärd:i.g bro? SOEI 

vägförvaltn:ingen :i.nO!'>l ganska snar Jrantid fj,ndå är tvungen att före-

taga. I dylika fall b~ukar vanligen överenskom~else mellan parterna 

träffas rc.irande en HiLlplig förcleln:i.ng av L:ofTtnaderna för onbyggnadem 

i fråga. Det dock 7 att dc dik~nde icke kan tvinga veder-

böro.nde att verkstUlla e11er helt eller delvis bekosta den-

sc,lJ,m::l 9 ut:,n denne kJ.n ned hLinvisning till bestUnr1elserna v~igrrc detta. 

I så fo.ll torde hellc,r icke r1ikningsföret['~gct kOl'Jnct till utför::Ul.de 

förrci.n ombyggnr\dcn vc,rkställts. 

Som tidi.gc.Te n::Lr;mts Eh' besti:i.;;ir:LC1sernn or,[ cJ:Lkningi. princj.p til1-· 

l jLlpl:i. go, även på v,2tten::wl . V 0..ij GOD skllll htin:föras ·U.1l vatt en-

avledning hllT tid berörts. utöver vo.d son st0..dgats i :frågo. on 
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dikning finns dock visfm speciellc:, ";:JestiiElGelser beträffm1de vntterwv-

ledning (7:38-47). 

Om genoD ett vattenc:,vledningsfbretc:,g vc:,ttenförhållandena i vatten-

drag, sjö eller c:,nnan vc:,ttensc:,Dling ändras till men fbI' annans egendom, 

är enligt 7: 38 f.Öretaget ej ti~Låtligt, såvidc:, i.cke nyttan därav, ef

ter avdrag av kostnaden för dess genomfbrande 9 befinnes Översti.gQ ska

dan och intrånget på annans egendon. Vid sådan jiinfÖrelse skall fÖr

lust av tillgodogjord och därmed likställd vatterikraft sc:,mt skc:,da el

ler intrång på fiskeverk och bevattningsanstalt ävensoD därmed jämför

lig inrättning räknas två gånger. För skc:,da och intrång skall ersiitt

ning givas efter besti:i;nrJe1serna i 9 kap. (lI.nm. Med bevattningsanstalt 

torde niirnast avses översilningsan1i:iggning eller liknande. Ilestärmne1-

sen synes dock vara t:L11ämplig även på bevattningsanläggning i modern 

mening, dvs. bevattning genon besprutning.) 

Slmdan och intrånget på egendom sorl tillhör den, för vars räkning 

företaget sker, rälmas såsom kostnad. 

Om ett vattenc:,v~edningsföretag skulle ha till följd att större 

fabrik eller annan anhi.ggning 9 varav nånga har sitt uppehälle, måste 

nedläggas eller dess drift väsentligt minskas eller att fiskerinäring 

av stÖrre betydenhet lider väsentligt förfång, får åtgärden icke 

genonfÖras 9 ['tven on fÖretaget enligt '7: 38 skulle vara t:Lllå t1igt. Det

S8.n1r:la gäller där genolJ. en dylik åtgärd skulle fÖrorsc:,lms sådan bestå

ende iindring av naturfÖrhållandena ? att väsentligt r;d.nskad trevnad 

fÖl' nlirboende eller betydande förlust fÖl' landets djur- eller växt

värld [il' att befara. 

Å andra sidan äger Konungen på homställan av vattendomstolen 

läLma Lledgi vande till fÖretagot ? om detta s]:cu.llo vara av synnerlig 

betydelse fÖl' b1.a jordbruksniiringen? även on hinder not detsanmc:, 

skulle; möta genon bestäuf,lOlse;rna i 7: 38. 

En betydelsefull skillnad mellan dikning och vattenavledning 

föreligger med avseend.e på del"tagJJj_ngsskyldighet en. })et stadgas näm

ligen i 7: 44 9 att i fråga on företag, f:30m avser sänkn:ing eller urtapp

ning av sjÖ? gäller icke tvångsdelaktighet ? såvida icke mer Lin hi:i1f

ten av den beräknade båtnaden av fÖretaget faller på sbkanden och de 

som förenat sig Lled hOnOD), VisserLLgen kan fÖretaget k01i1ma t:Ll1 stånd., 

även om icke de sökande [iI' i najoritet? 1;18n tvångsdelaktighet fbre

ligger i så fc:,11 icke. Anledningen till att vc:,ttsnlagen föreskriver 

båtnadsrmjoritet bland de sÖkande till ett sjösänkningsfÖretag torde 

bl.a. vara den? att ifrågc:, om ett företag rw denna art? som oftD. blir 

av fÖl' bygdE!Yl genangripande karaktär? bör det vara ett tydligt nan:L-
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festerat önskenul :frun ort el befolkningens si.da? att företaget kOL1l;wr 

till stånd. 

Har vattenavledning verkställts eftur den 1 januari 1921 utan 

föregången prövn:Lng? är den? för vars räkning arbetet skett? bev:Ls

ningsskyldig ned aVSeenÖJ3 på de före arbetets utförande rådande fö~c

hållandena i vattnet (jfr 2:26). 

Frågor aD vattenavledningsföretag skall som regel prövas genom 

syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen (närnare häroL1 :i det föl

jande). Om företaget giiller sjösänkning D.C .• ? slm11 sYnEmiinnens ut

låtande underställas vattendonstalens prövning. 

C. Invallni.ng 

OLl någon för si.n filD .. rks torrliiggn:ing vid eller i vattendrag 9 s j ö 

eller annan vattensanling eller havet viTl göra vall eLLer annan bygg

nad eller skydd mot vattnet? gällClr däron i stort sett sam::1O. bestärl

raelser som fö:!:' vattenavlCldn:Lng. DärjrLnto skall vis0a bestäLlDelser län

da till efterrättelse (7: 49-55). :Dessa l)estär,lLlelser innehåller bl.a. 

f'öljande. 

'rvångsdelaktighet föreligger endast i det fallet? att J,18r än 

h::i1ften av dcm beräknade båtnaden fetller på (Jgendon, son 'Ullhör sö

lmnden och den som förenat sig E18d J:lOnon on företaget (alltså sanna 

regel som ifråga om sjösiinkning). 

Ora det i en :i.nvallningssanfällj_ghet :ingår Elark 9 som. uppenbarli

gen kan torrläggas Ned uindre kostnad genar! dikning eller vattenavled-

r.d.ng? skall narkö .. gare, son icke iir SÖkande? ()j påföras större ber~ik

nad kostnad för invallni.ngen än den S01:1 lmn antagas ha f'örekomni t 9 

därest han torrlagt sin mark genoL1 dikrl.ing e118r vattenavledning. 

On. mark son invallats sedermera komLwr [J,tt j.ngå i ett annat 

torrläggningsföretag, skall dess ägare deltaga i kostnaderna för det 

nya företaget :L ;Jån av den båtnad SOG nar1\:en genon detsaIJma beredes 

utöver vad SOD skett genon invallningen. On butnad genOEl torrläggning 

av Harken inte vinnes? LIen kostnaderna f ch, vidnaldhållande av invall

ning eller för drtft av pumpverk ninskas, är den invallade narkens 

Ligare skyldig att j. mån härav bidro .. ga till lwstnaderna för det nya 

företaget 9 dock b.ögst ned hälften av det belopP? vartill hans kost-

n.adsninskning beri~knas uppgå. Hanförviirvar el!1.ellE,rtid ej här:Lgenon 

delaktighet i det nya företaget, och bltr följaktligen inte heller 

skyldig att framgent deltaga i några kostnader för detta. 

Enligt 7=54 är delägare i invallntngsföretag, son icke är sökan-
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de, berättigad p~fordra, att all honall tillhörig mark, SOll ingår i 

sallfälligheten, löses för företagets räkning ued belopp SOD i 9:49 

angivi ts? dvs. TJotsvarande narkenE, vö.rde före företagets genaDföran

de • Det kan vara av intresse il tt här något nLirnare utveckla denne, 

fråga. 

Enligt dikningslr.Jgen hade en c1eltagr}rE? i ett vattenavledn:ings

företag rätt ntt avslign sig båtnaden, on han j_eke var sökande till 

företaget. GenoD utbrytning av nycket nv den förbättrade jorden, 

SOLl not svarade hans båtnad, kunde han erhålla befrielse från delak-

tighet i företaget. Den utbrutna jorden tillföll företaget. 

:Frågan OEl bå tnadfmvsägelse (HskutcJrades ingående f1V de; kor:mi tte-

er, son verkställde förarbetc;na ti.ll vattenlagen. Det :franl:1ö11s här

vid att båtnadsctYstLgelsen i en del fall nec1fört vissa, ej beräknr,c1e:; 

konsekvenser. Det torde; sålunda ofta ha förhållit sig sel. att den en

de? som raed ekonoräskt resultat kunde) l)rulm den utbrutna jorden, var 

dess förre ägare. Detta hac1e i sin tur ej sällan haft till följc1, 

att d(mne, efter att cm tid ha arrenderat onrådet ifråga, sec1ernera 

återköpt detsa:_1rLa, förraocUigen till ett förhållandevis lågt prif3. 

Dylika erfarenheter av avsägelserätten, ävenf30D det förhållan

det, att cmligt de cJakkunniga denm'c enc1ast :i unc1cmtagsfal1 torde hl1 

utnyttjats, ledc1e till att avs~gelseinstitutet icke; Dedtogs i vatten

lagen. I ett fall finns det emellertid på visst s~tt kvar, nämligen 

ifråga on invallningar. Visserligen tir det enligt 7:54 icke fråga on 

båtnac1savsägelse i c1ikningslagens nening (dvs, utbrytning av jorc1 

motsvarande båtnac1en), utl1n här kan vederbörande markägare fordra, 

att all den honon tillhöriga narken SOLl beröres av f(jretaget inlöses, 

nen grundsynen torde dock Var!l lHJge:U\:t' densar,lIaa. 

Orsaken tU.l ,,"tt ean beht'l,llj_t denna si:irbcstti.cmelse ifråga on in-

vallningar torde vara d en, att nem ;;'l?d hänsyn till det ekononisl-m re

sultatet ansett den vara sä pass ostikra, att ett särskilt skyc1d borc1e 

finnas för den, f30n icke frivill:igt ville f:Ul.f31uta sig till toretaget • 

(Jfr här vac1 ovan anförts rörande invallningar vic1 tic1punkten för 

dikningslagens tillkoDst. ) Den Döjlighet son eD~igt 7:54 föreligger 

för en icke sökande att befrias från deltagningssky1c1ighet i ett in

vallningsföretag, torde c10ck stillan ha utnyttjats. 

13etrLi.ffanc1n :i.Llvnl1ning i eller vid sjö eller vissa andra vatten-

c1rag skall liks08 vud fallet tir on sjCisö,nkning ut-

lätande underställas vattendoDstolens prövning. 



D. Genensanna besttimnels er 

On talan not synef'örriittni.ng inte inoLl v:i.ss tid anhicingiggjorts 

vi.cl vattendoLHltol? och det 2cV synenännen avgivna utlc1te,ndet ej skall 

understiillas vederbörande vattendonstols prövning, går detta enli 

10: 75 i. verkställ:ie;het l den ord:2i:]I'!; SOI.1 t or l,I~.&a kr~fL.~gande e'lOD 

är stadgad. Innefattar synen:innens utlåtande nedg:i.vande ti.ll torr·· 

liige;ningsföretaget, [j-r detta meJg:Lvnnde i prhlC:i.p gällande not en

-var, såväl vad angår rätten att utföra företaget och för frantiden 

b:L behålla dike och annan anLiggning sm:', beträffande del[~kti.gheten :i. 

företaget. SaEllJEl ~jak gäller givetv:i.s 0!:1 utl:'itandE:t 'understLU1ts vat·· 

tendonstolens prövning och domstolen lännat nedgivande till företa-

get~ 

Det kan givetvi.s inträffa, att att företag kan nedföra skada 

eller intrång utöver vad av syneLliinnen eller donstolen förutsetts o 

Den son lide~ sådan skada eller intrång, iir enligt 7=57 berättigad 

att utan hinder av att utlåtandet vunnit laga kraft fransti:illa an-

språk på ersättning hiirför. Sådant anspråk skall dock för att kunna 

upptagas till prövni.ng anrnälas hos vattlmdoclstolen i.non fen ö,r, eller 

den längre t:Ld 9 b.ögst 12 år 9 son i synentinnenEl utlåtande eller clOD

stolens beslut nå hava :föreskri. vits? rhkna t frtln den för företagets 

:fullbordande föreskrivna tiden. 

On skadan eller intrånget tir betydande, kan den skadelidande 

:inoD nännela thl hos vattendoElsto1en föra tale,n om tindrade före8kri.f~, 

ter rörande skötseln av företaget. l~n kon oekså begära att på före-

tagsdeltagarnas bekostnad vid or, son utan att för-

ntirna tre d j e oans rEitt elI el' :föl' fCil'o'taget Lwdföra vLi,sel1.tltg olti,gen-· 

het är ägnad att förebygga e110r :i .. ~rl;ör"Jta nOJllga relän ninska skadan 

eller i.ntrånget för frant:Lden. 

Enligt 10:62 har syneetännen C\tt bl.a. bestäLlua den tid, :i.noll 

-vi.lken ett torrläggningsföretag i dess helhet bör vara slutfört. Den-

na tid är i regel ninst och högst ti.o år. On företaget icke ut-· 

fört s inoD elen a:ngivna t:LClen 7 är :i':c,gan on företr::tget förfa.llen. On 

gilti.gt skäl för dröjsrilfil Vi.i:ifW eller f~erlOn företagets instiHl.:::mdc 

synnerligt m:m Dkulle tl}JpfJtå 7 kan dock vattenc10l'k,tolCJ.l före närmda 

tids utgång på anDökan bevilja anstånd ned fullbordandet på 

t:Lo år. 

On det skulle visa s:Lg, att visst arbete son i. utlåtandet eller 

beslutet rörande företaget föreskrivits) är obehövli.gt, eller skulle 

det till följd av oförutsedd arbatssvdri eller a-v annan dyli.k or-
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sak E)rfordras jänkning r,w de Lleddelade bestiinI:181::1ernrt för företagets 

utförande? äger vattendoLlstolen nnsökan nv deltagare i företaget 

att föreskri.va dylik :iiiL1.h:rdng i:~vensoC! i övrigt vidtaga den änC!ri.ng i 

bestfimnelserna rörande företaget) SOD (Eiravkan vara påkallad. 

])et bör siilunc1a observeras? att ;~ian inte utan vidare :h::an göra 

avvikelser frän den av syneoännen upprättade pInnen. Inte heller ef

teråt får lJ.c'J.n göra några i.ngrepp 9 SOLl skulle innebiira en ändring av 

eJ.e för företaget glUlande föreskrifterna. Ett praktiskt e:x:enpel här-

på är följande. I utlåtandet rörande ett öppet avlopp brukar före-

skrivas) att diicning i avloppet inget villkor tålas. On Llf:n1 se-

dernera under viss del av året genoL1 dyLik c1är.LDing skulle vi.lja cm

ordna bevattning i forn av' grundvattenuppdLiLming) näste L1[m inhiinta 

vattenc1oDstolens tillständ hi:irtLL1. 

On en fastighet inon sanfiilligheten efter det oedgivanc1e till 

torrUlggningsföretag ltiunats har övcrg2Ht t111 ny iigare j är clenne i 

prinoip pliktig att flaGna si:itt sorl (hm föreg~lenc3.c3 Ligaren taga del 

i kostnaderna för företaget, Skulle; den föregC'l.encle ägaren ha förfJUD

laat att verkst~lla arbete, SOB ålagts honou i fråga 00 företagets ut

förande eller underYliJ.ll, iiI' den nye Li.garen skyldig att fullgörcl vad 

tjålunc1a har e::ftersattf3. 

För ett i laga ordning ne torrl~ggningsföretag skall en-

ligt '7: 61 utses cm styrelse. Niir;'.1are bef3ti:inr.wlser orl. styrelsen 5 .. tE)r

finnes i de bO.do, föl;jt:U1.c1e §§ sant i 3:1:5, 1'7-2'1. Innan styrelsevalet 

cU1näls hos li:~nsstyreli3en, f,'i1' :i. princj,p arbete ej fJke ii anl1f.l.ns eark 

eller eljest åtg~rd till förfång för annan vidtagas. 

Deltagarna iiger vic1are att stadgar för företaget. Dessa 

stadgar blir dock ej giltiga, förrcLll. de faststtillt~3 av liinsstyrelsen. 

Rlitten att handhava förett:~gets' angelligenheter utövas p~l, smlnan-

träde ned deltagarna. Vid sådant s[JLluanträCle har del tagare rösträtt 

efter sitt delaktighetstal i företaget. Ingen fär dock utöva röstriitt 

för ner än en fenteClel av deltagarnas sannanlagda 9 vid saLmantrtidet 

företrädc1a andelstal. 

~neförrfHtl]j,ng 

MeJ syneförrättning enligt vattenlagen nenas hancUäggning av 

ett fö:n~tag eller en (1 tgärCl i överonsstiirmelc)(? ned diiron i vatten-

lagen g:Lvrm best~L1nclser. DesBa bcsttlnncl,ser {iterfinrws i 1 () kap. 

J?aragraferna 1-31 behn,ndlar frö.gun on syrwfCirri:i.ttning rörancle a11-
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niin flottled (6 • )? riO dan c)rstoc1en av lmpi.tlet innehållor be-

stii~~olser OD syneförriittning rörande vattonrogloring (3 .), 

torrliiggning flV Llc:rdc (7 l;:ap.) sant kloaklec1ningar (e kap.). Syneför-

rättning rörande företag onligt 6 kap. skall hiir ej bohandlas. ViSSfl 

bestiir:rnelser är dock genensam.la för santliga Slflg flV s;ynoförrtitt-

ningnr. 

Innan (1e för synoförrL-i:ttn1.ng gLi.1lando bostänDelsorna 

skall först frägan on bohör1.ghet att handläggn sädan förriittning nå

got berörClf3 9 oftersoLl c~utta spörsnål Lir av viisentlig betydelse ur 

agronorlisk syn.punkt, 

'J':.Lll hanc1liigganClc av synef'örrc;i,ttn:i.ng rörande företag, SOL} 1. 

7 kap, avsos, skall onligt 10:32 första DOLl. förordnas statens lant

bruksingenjör ellor nnnan, efter ty siirsk1.lt finnes eller kan vara 

stadgat, diirt:L11 buhörig t ;jänstenan oller ock annan porson ? vilken 

pc':\ grunc] av avlagda kunskapsprov och praktisk erfarenhet 1. hitrlöran-

de iinne av Konungen förldar8.ts behör:ig att hålla dyl1.k förrättning. 

DetsauGla gäller enligt andra DOG. av nh.m.nda § ifrö.ga ou vattenreg1e-

ring, V8.rfJ huvudsah:l:iga [tnd8.L1LH tir torrlö.ggning avnark. 

Skall vattenreglering sku huvudsakligen för beredande av öJmd 

nöjlighet att utnyttja vattenkraft, skall 8n1igt 10:32 treclje non. 

till förrättni.ngr:3Llan föro::cdnau perr30n 9 son på grund av avlagda kun-

sl:apsprov och praktisk erfaronhet i avseende å by-gganc1o :L vatton och 

därl1E)d snL1uanhängnnde iinnen av Ko.nungen förldarats behörig att hålla 

dylik förrättning. 

Till handläggando av syneförrättning rörande avledande av k10ak-

vatten eller industriellt avloppsvatten enligt 8 kap. sknl1 enligt 

10:32 fjärde non. förordnas person, son pä grund av avlagda kunskaps

prov och praktjsk er:farcmhet av Konungen förklarats behörig att hålla 

sådan förrättning. Är det fråga 00 företag av uindre oufnttning och 

onkol beskaffenhet och dc)tta t) j kan antagas boröra,lOtfJt~\'(mde :in

trosse av nö,gon bety-delcoo? kan dock förordnande Jwdc1elas ji::\.Dvtil an

nan i dylika frågor :förfaren p(H'son) vil1(en synes liiuplig. 

Till handläggande av syneförrättning rörando :företag enligt 

7 kap. är sålunda enligt 10:32 1 och 2 J~on. lantbruksingenjör gene

rollt behörig. Även annan perr,lOn kan en:Ugt en kunglig kungörelse av 

den 17 oktober 194·1 erhålla dyl:Lk behörighd. (3ådan behörighet lID,r 

dock hittills aeddelats ytterst sparsant. Däremot har en Gera be

gränsad behörighet at·t handlägga syneförrättn1.ng rörande företag 

enlj.gt 7 kap. vattenlagen fJedrul rxLtten av 194·0-talet i VtSfJ oufatt

ning Lwddela'ts. 



Enli.gt kunglig kungörelse av den 25 naj 1945 kunde sLUunda för 

handläggande av syneförrättning rörande sådant dikningsföretag enli.gt 

7 ka}J. vattenlagen, varL'od avsåGs att u}Jptaga avlopp för täckdikning, 

diir företaget var av r:indre onfattning och onkel beskaffenhet och e j 

kunde antagas beröra notstL'tende intressen av någon betydelse? t:Lll 

förrättningsnan förordnas hos hushållningssällskap nnställd ;j ord bruks

konsulent ? son avlagt f'ullständ:Lg avgångsexanen frL~n lantbrukshög~3ko

lans j ordbrukslinj ()? t ji:instgj ort Dinst ett halvt iiI' 130G bit:rctdc hos 

lantbrulcsingenjör ocl:i. ninst tre år i större täckdj.kningsverksachet 

hos hushållningssc.Glskap sant ced godkänt vitsord genongått LW sta-

ten anordnad fortbildningskurs i t:Lll jords torrläggnj.ng höran(1e äu-

D.en. 

Denna kungörel.se ersattes aven ny si.J.dan "lV den '12 nars 1954 9 

enligt vilken till förriittningsnan för b.cmdläggande av syneförrätt-

ning rörande sådant dikningsföretag enligt 7 kap. vattenlaGen, var

ned avsågs att u}Jptaga avlopp för täckdikning, kunde, där företaget 

var av nindre onfattning och enkel beskaffenhet sant ej berörde oot-

stående intresse av niigon betydelse 9 förordnas hos lantbruksniiL~YJ.d an-

stiilld lantbrukskonsulent eller 1:1OS hLJ.shållningssiillskap anställd 

jordbrukskonsulcmt? ~::or: av lantbruksstyrelsen förklarats behöri.g att 

hålla dylik f'örriittning. Behörighet i näcnt avseenuc lmnde av lant

bruh:sstyrelsen tU.ldclas sådan lantbrukskonsulent eller jordbruks-

konsulent, sac avlagt agrononexacen och genoD }Jraktisk och väl vits

ordad erfarenhet förviirvat grundligk::änne(lo[c 01'. planläggning av täck

clikningsföretag och dtirtil.l hörande avlopp och SOLl diir;jiiGte ned god

känt vitsord genofl.gått av staten anordnad fortbildningskurs i linnen 

soo rörde torrläggning av jord, eller ock visat sig besitta Dotsva-

rande teoretiska k~nskaper. 

~):Lstni::(r.,nda kungö~c(Jli:H) upphö,vc1es c\c')n 1 dc;e8nber 1961 genol.l Em. ny 

kungörelse (SFS 1961:589). Enligt denna gäller att till förrättnings-

Han vid syneförrättning rör2H'.de sELdant d:i.lmingE3företag enligt 7 kap. 

vattcmlagen, sor: huvudsakligen avser torrläggning av nar};: för ;jord-

bru .. k s i:indanl'i l , nå kunna förordnas - förutoLl lantbruksingenj ör och den 

son genon siirskilt beslut av Kungl. rHa;j: t enli .. gt 10 kap. ~52 § första 

eon. vattenlagen fCirklarats behörig att hiLlla dylik fÖITi:d;tning -

jh.nväl sådan tjtinsteLlCtn, SOL'. ,dels, antingen avlagt D.gronouoxanen Ded 

betyg j_ lantbrul{c-cs ll.yc1rotoknil: ell,~r g(;l'lOr:~gU tt liigst två5.rtg av 

lantbruksstyrelsen kurs i väg- oell. vat-cenbyggnadE3telcnik vid 

tE,kn:Lskt institut 9 dels gcnongått stirsk:L1c1 gcmon lantbruksfltyrt)lsOX1S 

försorg anordnad kurs i handläGgande av förrättningar av ifrå.gavaran-



d8 slag och .0.52L"? gerwf] v~~l vttf30cclad t j i:i.rwtgöcinl:'; vunnit grundlig 

k~nnedof] on plQulliggning av 

i och för torrltiggning av ])å någon vill 

cark, har han att ansöUm on :förordnande a,l förrättni.ngm.:an. 

Ven SOD. Bkal1 av 7:36. I denna Btadgas, 

att on för t IlV 8:Lr.1 nark vill upptaga cUko i't anrlO.ns 

nark eller leda vatten tLLJ. ,innan,; cli~,:() eLLer eljest begagna sig av 

rätti.ghet SOL1 onJÖrLlLU.Nl :i. 7: 1·19, Blm,ll, dtir ej övcrcnskoFJl.:else 

däron träffats Jöre arbct8ts påbörjande, inhäntaB beBked huru och 

under vilka villkor arbet(ot göras, Det tlr stLluncla ~!,kens ti@:E2.7 

son skall göra denna ansökan. Sådan rätt t:i.1lkonner alltså icke 

nyttjanderättshavare, 

Vad SOL} [HmaS nod 2..2.s];,::e9-. rörande företnget frangär nv 'j O; 67, 

Här stadgns, ntt sedan förefallande fro.gor blivit utredda, Bkall 

syncntinnen upprtitta :0tli:~,:~~~?. :3 •. ende företaget. ])cttn utlåtande 

J vattenavloclning son invallning stäl-

los till lEnsstSE21:se}2 non ingives t:Lll vode:cl)örande 2:.antl:Jr~SE!.

näLnclo I ansC5kn:ingen slmJJ Flf.'c fv,llsUi,ndigt "JOEL Döjligt uppgivas fö-

retagets beskaffenhet, oafat och verkningar Ded angivande av 

det vattenocrådc) ? ;wn av fö:cetaGet 1:an lwLlna att bc:cöras. Hed ansö-

kan bör följa en ?i.:mlnohål1and(~ uppgift ULl vilka fastiGheter 

son sökanden antcu' kan kOLJna n,-ct ,~t eller annat s~tt berö:cas av 

företaget, Gant OLl fast nonn och postadreSfJ, .i\ven ar-· 

renda"tor8rs och L: fin dEl tjanderättshavarcs naru~ och adross 

bör angivas. 

Ou förrtittningen avser vatt oring för kraf"te.ndanål elle:c 

såväl avledande av kloal<:vatten soc torrläggning av nark, OC11 för-

rättningsnannen icke har bobörighct att verlcstiHla s;yn(:):[örrättnj.ng 

för torrläggning av Dark? skal]. on biträdande förrättningsDnn 

fö:cordnas pe:cson Lilld 

huvudsakligen torrlLi.ggn 

behörighet. Avsor företaget enba:ct el10r 

a7 nark, non vattenverk eller strönfall 

SOD rinligtvis kan ha något vä:cdo beröres av detta, Skall, on för

rlittningsnannon icke ha:c behörighet att hålla syneförrättning för 

vatten:ccglering för lc:cafttindanLU.? såsaD biträdande förrö.ttningsucHl 

förordnas person ned bchörtghet eller annan. lÖXlpliC; sakkunn:Lg 

person. AV'en biträc:1n.nc1e förriHtningsDan förordnas av Hinsstyrelscn, 

vanligen på förrtittningsnannens begtiran, 

Vid syneJör:-cät 
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Dessa utses bland dGC SOO tir valda till gode Gtin vid lantotiterifbr-

riLttni.ng :L arton. Gode uannon tilJJmllas av förrtittningsmannen eftor 

sanråd 1:18d bitrti.dande J'örri5ttningscannen? aLl So.d'~Hl förordnats ,En 

förteckning över de personer inaD liinet, SOD tir valda till gode otin, 

kan erhållas po. vederbörande 1i:insr:ltyrelse, 

Tillkallando av gode Dän tir ~~ellertict icko alltid nödvändigt. 

Avser' företaget enc1aiTt torrläggning av nark och eLI' av sådan boslmf-

fEmhot , att synoL1[innons utlo.tanc1o :LYl.t(~ skall underställas vattendon-

stols prövning, bohöver gode ulin icke tillkallas, såvida ej vid för

riittningen uppkOLlDOI' fråga on prövning av ersij.-ttrU.ngar till delti.garo 

eller annan elI or :för bNJtii~lr18.nC\o av delakt:ighet i företaget upp-

l t t . b" t 'J . • d 0 t " S:e(l·Tu.ng av a'nac.svar e r.las"e SKO. StundOD tir gode näns oedverkan 

e j erforderLLg, i:ivc::n ou gen on företaget vinne::-J båtnad för nark, son 

tillhör tvo. ollor flera fastigheter, i vilket fall ju kostnadsfördol-

ning i allntinhet iir oundviklig. Denna fördelning kan ntiuligen grun-

dar3 på en nellan dcli~igarna gj ord övcrens]wnuolse, '001.\ godkänneD den-

na SåSOD ltinplLg, bortfaller naturlLgtvi.s behovet av si:5.rsld.ld båt-

nadsuppskattnLng. ]';]1 dyl:i.k överenskoDLwlsc kan tri'iffaf-l L anslutning 

till besttioDelserna i 10:57. Enligt detta lagrum bör syneotinnen söka 

att :L de delar 9 varOLi tvist UPPD"ttlr? åvt~gabringa överenskonneloc 

nollan eluD, ",dIkas riHt c1L\rav bcrörc~D. Dtir sL\dan överunskor'.Dulse 

träffas, Dkall särskild handling dtiron upprättas, underskriven av 

saktigarna se.nt v:Ltsordad gunofJ. syncnLinrlerls påskrift. TJet iir gj.vutVi.f> 

ingc:nt SOLl hindrar, att denna överenskocll:wlsc, även kan gälla kost-

nadsfördelningen uellan saktigarna, 

Syneförrättninrz; u'tD.n gode ntin brukar vanligen bontirm.::J.s förenIt

lad syneförrtit'tntng. Ii'Örrdttningcm har eL1011er-Ud sauna karaktär 

och utlåtandet får sm~lEm vEn'kan r[ittsligt sett SOLl vid fullstiindLgt 

sync:;f'örf'arande (dvs. syn Dud ])j.trclde nv gode niin). I],'i.cli.gar8 torde 

fÖrenklat syneförfarancle ha anvLlnti3 i ganska begrtinsad oLlfattning. 

BUDera ttIlänpas det eDellortid ganska allutint. 

On det under syneförrättn:Lng utan e nän vtsar sig att gode 

Dtin nåste tLl1kal1as, inverkar detta :LckE) pö, vad :Lnnan dess blivit 

i laga ordntng beslutat. 

I detta sannanhang kan dct vara lärlpLLgt Gtt franhiilla, att 

()verenskonnelse nollan saki5.gar-na givetviD kan trtiffas ij.von utan 8a1]-

band n.ed syn8förrÖ.ttn~. Denna Övurl.'.mskocnclse kan vara D.V DanU8. 

art son don SOD träffas in on vnttenlaBcns ron ooh företaget u~f'öras 

pö. enahanda stitt, Sh:tllnac1on Lwllan förenklat syneförf'arande och 

handläggning utan sanband flOd vattunlagon lir att i förra fallet fo.r 
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förrLHtningun laga kraft och blir S0!:1 ticHgare ni:i;'.mtD l:Jindanc1e för be

rörda fastigheter? i:iven ou dc övergår i ny ägo, nedan d.et :~ senare 

fallet g~:lller en personl:Lg övcrenf3konnelso [!GlIan f,cuTtigheternaf'i äga-

re, son inte utan vidaru gtiller enot en ny tigare, 00 i detta av-

seende tvist sederDero. skulle uppstå, har dock delägarna i företaget 

nöjlighet att ji:lnlH:t 7: 36 pilkalla syneförr[ittning rörande fördelning 

av under:b.åll[~ko[-ltnaderna. 

Vid syneförri~,ttning uppgör förrLittningsnannerl den allntinna pla

nen för företaget (kartor och handlingar) och sanräc1er ned gode nän 

on denna saut ued bitrddande förrdttningsnannen, on Dädan finneD. Un-

derDökn:Lngar i fLil t sto verkstdllaD i sådan utsträckning, att för-

rdttningsmumen erhåller e:n sil god lcijnnedoG son nö jligt on erforder

liga torr1~iggningsätgi:lrder och verkningarmJ. hLirav såvd1 beträffande 

de av företaget berörda fastigheterna SO[; i fråga on notstående in-

treDsen. DeSDa undersölmj.ngar kan ofta. l{Tiiva ganska onfnttande kart

läggnings- och nivelleringDarbeten. 

Tid och plats för sa.nnanträde ned D,clkiigarna bestLinLles av l'ör

rättningsnannen efter Hanr[ld ned övr:Lu;a DynenLi.n. ]llör att br~inga till 

a11nänhetens ki~nncd()L vad Dii1l.mda bN,-tiints? !:'l.l:Lgge:r det förrättnj31.gs-

uannen att utfLiI'da kungörelse hdroD, I(ungörelf"lon f3kall vara flå avfat-

tad? att var och cm ~W;:l äger fastighet DOLl beröres av företaget skall 

av kungöre1fJen. kunD.!:: .. utläfJa att hmw fafJtj.ghet beröreEJ. Kungörelsen 

Dkall ninst f;jorton dagaT' före Danr.lantT'iiclesdagen införas i cm eller 

fle~l av ortens tidningar. 

On företaget i:lr litet och uppenbarligen endast berör vissa fafJ

tigheter ? bc;höver kungörelHe i.eko ut f Li.:r da EJ ? on Dantliga borörda par

ter senaHt 8 clagar i förväg kallas till DaDImnträde pil fJi.~tt i rtitt()

gångsbalken finnes angivet för delgj.vfHlde av DtLinning (kallelse över-

liir:mas tLLl vederbörr:mcle sal<.:tigaro av polisnan not kvJtto 

lelsen nottagitD). 

att kal-

Är det fråga OEl vattenregleri.ng C3~L1er anlJat nycket onfattarlde 

företag? bör förrtittningsf,1annen såsori. aktförvarm::9.. utse någon statlig 

eller kOLlDuna1 befattn:ingDhav:3Te eller (?nDldld person? son bor på för 

delägarna länp1ig plats, och i kungörelDen intaga uppgJft hdron. 

Vidare har Jörrtittningsnannen j mllighC:lt ned 10:e och 10:40 att 

ninfJt f j orton dagar för,; för::!i;a san.uantri:idet till envar i ansökningen 

uppgiven eller el j est för förriittniDgsuanncn känd ägare ay fasti.ghet? 

son i kungörelDen avses, Dkriftl slinda w1derrättelse on tid och 

plats för detta. E,d,dan unClcrrö.t'l;ehlc Ellml1 tivun f3än.dtw t:i.11 kända 

nytt ;jandcriittDhavare, son karl brc:;röraE; av f3(3,ken? t. ex. ar:eendatorer, 
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1:1cc1delande skaLL ;iven siindafJ till styrelsen för allnrin farled? allnän 

flottled, torrläggningsföretag och företag enligt 8 kap. vattenlagen, 

on företaget anses beröra sådant intresse. 

~)kul1e företaget beröra fastighet, son tillhör kronan el10r all

nän anstalt eller institution 011131' stå under kronans eller alln3.n 

institutions förvaltning, skall förrättningsnannen neddela lhnsstyrel

sex:!:. OE1 kungöre1sorw innehåll. Detta sker länp1:Lgen geno::! översi::indande 

aven avskrift av kungörelsen ned angivande av varför detta sker. Lhns

styrelsen har sedan att se t:Lll, ~ö\tt fastigheternas :i.ntressen b cval:G:lf3 

vid syneförrättningen. 

Ou företaget avser f3jösiinkning eller sjörc:;glering eller lmn berö

ra vattenonråc1e, SOG utgör al1nän farlc;d, allnän flottlcoc1 eller kungs·-

ådra? skall förri:5.ttn:i.ngmJanne:n översända avsk:r'ift av ansökningr:-1hand-

b.ng, förord:nan.de och kungörelse till lwxlnarkol1e[;iet. On detta verJc 

förorclnar OLlbud att bevaka öe allrJi:inna :i.ntre8sen, SOL, kan vara Lfrtlga? 

s~l har onbudet aven skyldigh(:;t att bogäran ltim18. råd åt enskilda 

salcUgarG. 

Kan företag antagas beröra allnänna intros8en inon orten av någon 

betydelse? skall förriittningsuann.en utE:m dröjsj.·JÖJ. överse,nda avskrift 

av ku.ngörelscn till v(;derbörand8 h:onnun, 

On företaget avser sj(jsi~nlming eller Eljöreglering 811er on det 

elj est berör f:i.sk8intr8f3se av betydelse, skall aVGkrift av ansöknings

handLLngar och kungC:i:celse siindas tj.ll fiskeristyrelsen. Kan fÖretaget 

antagas leöa till ökad vattenförorening, åliggor det förrättningsnannen 

att utan dröj övercliinda avskrLt't av ansökningshandLi.ngarna j lint e 

kungörelsen till ~s-caten~ai..t~linspekJ9i<2r~' 

Vid förrättning son avser företag för avledande av kloakvatten 

(10: 32, 4: e [101"{l,), nlmll onLtgt 10: 44 avskrift av an8ölmingshancllL1.g-

ar och kungörelf;e B i:incJa s , föruton till 8taten8 vattcn:Lnspektion, jiin-

vtU till hälsovårdsni:l~:m.cJen :L orten? tLU förste provinBialläkaren :i. 

ltinet och distriktsingenjöron för vatten och avlopp sant, 00 företaget 

är av betydelse för byggnadsverkGauheten eller ordnande av avlopp inoD 

orten? bi.ll byggnadimärmden och liinsarJcL tekten, 

·D" " d J 1J' l. .. .' I· ._ a sa ana :lanc .. lngar son Ilar nCUJJl·C[> översiindes till nyndighc,t ~ 

bör förrättningGDannen alltid bifoga ett neddelande on vad han känner 

till on den sak det gtiller. Detta neddelande kan sedan kODpletteras~ 

on så visar sig orfordcrligt. 

Skulle synenännen ha att avgöra fråga, för vars bedöL~nde de 

saknar sakkunskap? b.ar de onligt 10: 46 ri.itt att hos liinss-cyrelsc)Yl an~ 

hålla OLl föro12c1r1..ande för ~~]g:c~ili2_J?.2F8on att iJ.vgiva y ttrar1C1 o j. frå-
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gan. Ou det sålunda 7id hand\hggning av eD syneförrtittning rörande 

dikning skulle uppll:uLlDa frågor av Gpeciell teknisk art 9 t. ex. bro~· 

konstruktioner o, el, 9 l:::cm för:;:ti.ttningsnannen jiiiJlikt denna besttirmelsG 

begiira bitriide av saklalnnig person. 

Det åligger f;ynentt>men attkOL1Lla till saLllJ.8..ntriidet på den för 

detta utsatta tiden. In:f:'i0.ne:l~ Gj.g fÖJ:Ttittningsnan c'Ller bi triidande 

förrättningsnan inte inoe, tr(; tjxrnar dLircdter 9 ha de ti.llsttideskm:ma 

rti.tt att avlägsna sig. ::3k~l11e god Gao icke infinna sig eller OLl han 

jtivas 9 slmll förriittningsEmnnen kalla annan god Dan f'ortast nöjligt, 

Synei:mn SOD utan la/3" ,jkLi.J. u'~cebli:~ :erc.E f önci::i.ttning 9 kan uläggas be-, 

tala all den lcostnad för f.;l~ada han härigenon förorGakat? varjäIilte för~ 

riittningsnan och b:Lt:L'Lldaude förrättningsnan kan :eå anGvara. för t jtinste·' 

fel. Förrtittningens fort hindras dtirenot ej on GÖkande, annan sak-

ägare? allnänt oLibv.d eller ortsonbud utebli:c från san'!;.1antrtide. 

On en flolmndo ",-":i.l:: .{\:t":::.!::l;:r~~q:E!-, sin cU1f3i:5kan, skall han göra detta 

skrift1i..gt 11013 .~:Ö}~:12Li.:~~t:;.':tj;E~i;§n~i~r2:.'~;p, innan fc:irriittningen har :eörklaratG 

avslutad, eller ockoå hos vattondoDstolon, innan den fÖl' anförande av 

besvhr not förrättningc;y: bO:Tl;i:i.;-lda tiden har gått ut. On företaget av

ser torrlLiggrdng EJ.:Y Dark c:U .. or vattenreglering, får icke någon ellor 

några av de sokande ato~kal~a sin ansÖkan utan de övrigas Dedgivande 9 

sävida icke den relativa kos~~aden översti..ger 90 %' För avloppsföre-

tag (frs. företag , vattonlctgon) giiller att för ii terlmlle1·· 

e sölGcLndenas nedgivande kriivc)s 

att kostnaden för berökn.EliJ bli or:L!~;'.:i.gt Dtor j. förhc111ande 

till nyttan, eller att fÖrotaget på grund av yrkanden under förrhtt-

ningen blivi..t vhsent1igt nora oGfattando iin sökanden avsett. 

On några sökande iiter:1n::llla:c sin ansökan, Jcvarstär do Övriga DOLl 

sökande och forriittnil 'Scn for tsLittcr, 

I 10:49 finnes bcstt.~J:inolser rörande jJ~i'y. Synenan är jtivig, on. hem 

ö.r delägare j .. företaget eller därav kan viinta nytta eller slmda av be·· 

tydelse? eller on han tir närc.are släkt Lin kusin, eller i svägerlag ned 

någon, SOD har del :t företaget ellEn' diirav kan vtlnta nytta eller skada. 

Han får inte heller vara vedordelonan eller uppenbar ovän till Bakiiga

re. Vad sakägare f~retar sig under pägäende förrtlttning för att gÖra 

sYllcnaD. jiiv:i.g, r3.:krw.s euellcrticl icke son jtiv. Jävsinvtindning skall 

göras el det första sannantriide vid vilket saki:i.garna ö.r närvarande of,· 

ter det ;jävet blev kti.nt, ÖVCT f:cansti.i.1ld ji:lvsinvändning beslutar syno·

niinnen, 

Vid förr:.it tningon flaT fjyne.oz.l:Clnen att :L första hand undersöh:a on 



laga hinder Bot företaget föreligger. Skulle utredning htirou visa, 

att DÖ, eir fallet? har syneniinnen att tilJJdi:nnagi V~t detta genon av

g~Lvande av utl~ltande sant avsluta förrL\ttningcm. I utlåtandut skall 

11innas besvi:irshi:invisninc;. 

On förslaget irmefs:tt9I' Lindri.ng av bro eller trunnD. för jörnväg 

eller eljest berör j tirnvtig , skall förslaget, i den del det berör den-

na, ifråga OEl Statens järnväGar insindas till distriktschefen och i 

övrigt tiLL Vici.g-. och vattenbyggnadsstyrelsen. On pe). notsvarande st~itt 

allr.li.Ln vLi,g beröres? skc;\ll förslaget :L ifr~igavaranc1c del j.ns2indas till 

vedE)rbörande viigförvaltn:Lng. 

:Den eyndighet son sålunda har att tC:1ga stL'i.llning ti.ll fö):'slaget? 

skall .sl;:yndsafJt L 10ddela förriittningsLl:ownen flur arbetet enligt deras 

ncming s}{[),ll göras. (:.,"ed begreppet IlskyndsanVl förstås att vederböran·

de ongEJ.ende ska11 behandla iirc)nr}et och tcke låta detta bli ltggande.) 

On någon sakfigarc) vi,ll förena SJg ned Dökanden , eller OEl han yr~ 

kar större utstri:i.c1-cn:ing av företaget iin sökanden begiirt, skall Dkrtft-

lie; handling diron upprt~tas. Denna undertecknas av saktigaren och 

vj.tsox'das gonon synenici.n:ncns påsl(rtft. 

Alla tvistiga frågor, son inte enligt 10:57 kan lösas genoD att 

överenskoL1Lwlse nclla:n saktigarna koux:lOr ti.ll stånd, skall avgöras av 

sync)uii.nnen. 

För att utröna viirdet av båtnaden skall, silso!) t det föregående 

nö';:mts? synenLinnen j iinlDcc 10: 60 lJ.ppskatta narken,s vLi.rdo dels i dess 

beLLntli.ga Dkick och dels i det sldck dcm antages kOLlDa efter företa-

gets genont'örande. Skillnaden rlell,;;,n dessa viirden. utgör sålunda båt-

naden. 

On den LliJ.rk SOLl sko,ll vi:\rdcra~) ut s av sjöbotten eller eljest 

cLr av såde,n bcskaffenlwt, att dcn inte kan t:Lllför:U.tli.gt undersökas 

tnnan företaget blir utfört, har syncniinuen att sa gott Dig göra 1&

ter vcrksti:i,lhl. en J.l:E2"y·ts .. s:n'iGl~.~~. J)c:ltlgarna har j så fall riitt 

att :få uarken onvti.rdorad, f3ed.an fÖJ'Eltage't blivj.t utfört. Av synel'land

lingarno' bör frangå vLlkcm nark EmLl onda,st b1ivit provisoriskt vLi.rdt)-

rad. 

;Jyne;lhnnon. skall bestiLlr.la allt S 01.1 rÖr företaget s planläggrdng? 

utförande och underha.ll sar't 9 on företaget avser vattenreglertng, Li

von länna föreskrifter för reglertngen (sc 10:62). De Skall, Don för-

tnoD vilken företaget ska11 vara fullbordat. On vattenverk skall änd

ras eller utrivas ellor andra arbeten a annan ö'n sökanden tillhörig 

egendon utföras, skaLL syne'JiLnnen bcsttiLn:la tid en? då arbetet hti.rued 
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IU påbörjas, 

On dj .. kningssanf'ttll:i..ghot uppdelatf; j, avdelningar, och dike :in 0:,.1 

viss avdelning inte erfordraEj för saj~fhl1i ens torrltiggning i öv-

rigt, kan enligt 10:63 föreskr:iva, att dotta dike icke 

skall upptagas, förrtin nagon delligare :i avdelning~päyrkar dess upp-

koncwr att onfatta avclelnin6; utan sökande. Denna paragraf bru-

kar t:illänpas :U:'råga O:'~ s,k. avdrag~3d:U\.~E.? elvs, aj.ken, GOLl ur kost-

nadsfördelningssynpu:nkt nedr,:iknas i företaget nen. 130n icke konner 

till utförande i sanband hled detta. Vederbörandes bätnad reduceras 

htirvid i proportion till kostnaden för dylikt d:ike. För att inte den-

na reduktion skall verka förryckande kostnadsfördelningen för före-

taget, bör avdraget utgöras av kostnaden för diket ifråga, dividerad 

ned den relativa kostnaden. 

Ersättningar för skada, förlust och intrång son skall ut bo-

sttlnnes av synontLnncm J::18d iakttagande av vad f30Ll hUTon :L 9 kap. i5T 

stadgat. 

Gn syneförrLittnint; skall stl vitt .ske kan utan uppskov fort~iiittas 

och avslutas. Nytt Gar1mantrLtde utG2VttNJ genO];l att uppgift on plats 

och tid hiiri'ör ltinrHu1 v:id ende sannantri:i,de. On så icke i~lr nö;j-

ligt, Gkall kungörelse ende det nya GaLlL1ant:ciid et utfärdas och 

delgivas på ovan angivet slitt. 

var;je BaLmantriicle llppli:lsas för "I '. 
SD,JrrLgElr118. och förses Ded syneuiinnens 

unde~skrift. I protokollet bör 

rtittningen gjorda 

saut yrkanden och 

SOl' och 

ay 

m]teckna:3 alla under för-

saken inverkande oDBttindigheter 

och i övrigt allt SOD för 

sakens slutliga bodöLi.nndo iiI' av nödml. Det bör enollertid obEwrveras 9 

felaktigt att i protokollet skriva: Beslöts att etc. Beslut fattas 

ay synentinnen? ocll. deras beslut 1n11(:;hl-\.11es iU.tICt tandet rörande före~ 

taget. Huvudsyftet Ll8(!. (1et eller dc'J sDJJnantr!idon son hålles ned Gak-

ägarna Lir att skall få en allsidig uppfattning SOD DÖj-

Iigt ay förfJtagetfi-j:c i'>tt grundval hiirav kunna avge Gitt utlåtande. 

lTtl{\.taIld.c;t uppri.ittaf3 av ? sodar] erforderliga Gannantrc.-

den håll:LtB och alla vj.d syneförrt5:ttni.ngc)D förefj.ntliga s:pörsnål blL-

vit utredda. I utlJtandot skall c;nli 10:67 tydligt angivas Byne-

niinncm.s bef3lut i alla dn för företaget ah:tuel1a frågor y:L1ka f::lyno-

nLinnen har att 1)ellandla. 0;1 eller flora skall dela kostnaden för 

företa~et, skall till et fogaEJ nr.!. , i. vil1wn var j c 
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fasti~hets andel och den danna ber~knada kostnaden 

skall vjJlare innchi1.11a lJ.ppgirt; on ens storlek och beskaffenhet, OD 

vilka sorl ~r sökande elJ,er likst~llda Dcd sökande samt 00 vilka SOD r~ 

till för visst antal ~r, Skall 

vissa kostnader fördelas 

OLl kostnader uppst~lld, att det 

för arbete eller , SOD skall Datalas av viss enskild d 

aller ~rupp av del • '[j.d tor:l'l ~1krLl1 e:n utOL:. l).PP~ 

gift OD båtnadens vtirde liven upptaga OD DarkeDS vlirde före och ef-

ter företagets utförande för varje i end.e faf3tighet, 

Såvida det icka Ur on. sar, nvc,er vatt 

gande i vatten eller annat f 

10:71 utlåtandet a företaget jliote därtill hörande 

c.lka.ll uppläsas 

intu behöva vara slutcilti 

( U+l ;'1+ ')'J e' e. o .. 1I. __ C LJC·"J... L 'l; tord.e visserligen 

s i alla detaljer, Don det (:) vara klart 

terna j utlåtandet ~ir givetvis OD kostnaderna och förd 

s utan bitrtide av gode Dän, behöver för 

utlåtandets o. 

se 00 dagen för utlatandet och förrtit 

t "J 1 ," f3·'f:1. __ e Cl.o .. r et nud t:iJ.lhöran.dc 

avslutande sant OD det 

(:ml~j.gt 10: 74 f31zall håLlas 

tillgtingligt Doddelao s tt 800 nr föroskrivet för utf3httande 

av nytt saLlnrmtri'ido, Det tir häcvl.d oj blo·tt j SOLl 

skall underriittafJ? 11.t::lD 

Då enltgt lag utlåtande helt eller beträffande viss 

fråga skall underfJttillas vattendoostolens skall förr~ttntngs-

nannen :Uixma saki.~garna hti.ro;,l, Or1 • .. "1 r: LSSY10JC. 

ler åtglird under eller ou hell'} vill JÖrr.l tc!.lEm not SY'Yl(j-

nlinnens utlåtande eller h.os veder-

böranöc vattendoL1f.'Jtol, l·Ian b ,n' då [~tt cnli 11 :85 inon 60 dagar efter 

det syneförrtittningen förklarats avslut::ld till vattendonstolen 

f.'Jina besvär nod angivande av de sk~l han viII anföra och 

ltngar son han vill cropa till stöd för sin talan. On vad n~sf.'Jnöjt 

sakLigare; har att iakttaga och on v:Lllzcn vattendonstol SOG är :r:i':i:tt formJ 



- 39 -

skall uppgift intagas i utlätandct och nocldelilS häron. 

Sedan allt iir n~rdigt odliJ. ut avg:L vet? skall syneGILtnnen 

förklara förrättninGen avslutad, v~refter de SåSOD synenän icke längre 

har rätt att taga befat D.cd dcmfJa'Jna oller fatta :n.ågot befJlut. 

InoD 30 dagar efter ~ot syneförrättningen fÖI~larats avslutad skall 

förrättningsoannen tillställa ::cvs]cr:i..ft av utlåtandet och för-

:i.nko:.ma eller upprättade hanc1-

lingal'. Avskriften skall sändas till nktförvnraren eller til]. person, 

SO:1 av syne.·lännen utsetts att :'jottaga lu:mdl 

00 besvär icke anföres, och utlåtandet icke skall underställas vnt

tondol.lstols prövnjng, vinnE)r det SQSO'l i det före ende anförts enLigt 

10:75 laga kraft, besviirDt:i.C',en (J :net er dock icke DOt fas-

tighet, SOD ej oDfattats av kungö~elsen eller vars icke ·perfJonli·~ 

gcn eller geno:J befullrds:tigat o:J.buc1 varit niirvari'Jld() vj.d 

träde och icke heller genoJ vande av Dkrift eller på annat sätt fört 

talan vid förrät 

hlenar någon, sodan företaget blivit utfört, att han grund av 

felakttg värclerj.ng lCOT.lLt att påföraG för Gtor delaIdighet i :i'örhi'"llande 

till den båtnad, iJO.1 hans :Jark j verklichetcJn b.ar vunn:i.t, kan }:-,l.an 

10: 77 få denna o,:rv{lrdo:cad. 0:\ han [;(5r feaL,st hhro~ till lhnsstyrcl-

son ino~ året efter det enli bestäuts skola vara 

färdigt. Länsstyrelson föror~1ar dQ förrät ) so:::1 har [xet till-

kalla gode Dän och tid ocb 

ningen, O;'jvi:irdoringcn 

tillhör annan än sökanden. 3ker j värderingen? skall delaktighe-

ten ji:inlcas u.ed härtLLl. Il8svt'r över v[~rd 

Da~~a sätt SOD besvär över 

On visst ouråde endaDt vhrderats provisoriskt, c-::nLLgt 10: 78 

vilken uarkägare sou helst sou är el i företaget att inoD ovan 

angiven tid påkalla ny , Ji'örSl:lLL1iJ,:J detta, stelr dem prov:l.sori.ska 

värderingen fast. 

Kostnaden för syneförrättning skall i första hand betalaD av sökan-

den. Gen"tenot ~lyn():1~:ln? i3aklcu,.nn,tg!:J, o eJ.! ortso::'lmd svara sölwndena cm för 

alla och alla för en för kostnaden. Inbördos skall å varje sökande an-

ses belöpa stort belopP? [JO:J CL.l sökandena vore; Emsaj~l'~li.3, delägare :i .. 

företaget. Delägare kan tnte betalt för bevakande av sin talan. An-

nan sakägare kan cläre'.lOt fd. betalt för ut f ter? SOLl han }::.aft och f30Li 



varit nödvändiga för att han skall kunna tillvarataga sin rt~t. ErsHtt-

föl' ut:L'cdn:Lng SCY'. delägare låtit utföra? Gen [wn det gälLm-

dc be f:J t äLIL18 l s or ålLggf;r att onbosörja? torde dock icko bÖTa 

utgå nod högre belopp än SOil förr~ förb:i.lligas, 

Den slutl:Lga fördoln:Lngen av förr~ttning8kostnaden skall? ou fÖI'eta-

getkodner t:i .. ll stånd? i prLnc:Lp ske 8ft c:;: ,Jc1;:G~la er son gäller för 

fÖI'delningen av kostnaden för företagets utförande, Härv:Ld skall dock ej 

h2insy:n tagac3 t:LIl s[tdan begrt\:nsnJnc; j clelDJd 

7:~n-22 sa~lt 8:16, 

On rätt t:LlI vatten 
~"_-,-------._-_. __ .-

VO;~l tiger vattnet j. sjöar och vattcnJ.drac;? Huvudregeln. tir att cnvcu'? 

ncd yicsa :LnskränkningD.r? rådcI' över ch]t ycvtten? SOLl firm.s Dl hans grune1 .• 

Vidare gäller? att J rinnande vatten har vnrdera sidans ägare lika lott 

i vattnet? även OD större del därav franrinner å den enes än å 

dcn andres. Dessa grundläggande bestär:GJelser återfinnes i de första 

av kap. 1 :L vatt ? sor, bel:mndla:c 00 rätt till vatten. 

o~ sjön eller vattendraget är större aller nindre, inverkar inte 

den enslö.lc1a i:igander~i,tten, ]jl Ö1' en s~\' utor sjö ,wn t.ex. Vi:tncrn blir det 

dock av länplighebsskhl D,tt t 

havet. Här gäller i princip enligt 

Da;.:na regler son för öppna 

ilat allnänt vattononräde 

(SFS 1950:595), att DtrandägarenD enskilda vatten tir begränDat till tre-

hund:cancter från fastlandet ellar Ö av :-:ri.nst 100 IJ.etcn·:s liill.gcl även-

[-JOD do sttll1en di:i.r den c:~tranden :följandek:LlTvan för högst tre IlCters 

djup går liingrc ut, vattnet inOL: (icc;nna djuplnn'va. 

Ifråga 00 den enski.ldes Tätt att över vattnet i sjöar och 

vattendrag har riittcJUtve varit 01i.1Gl, Den gerL'.ans]s:[t och särslc::i.l t 

den svenska rätten lUlr ut t ifrån och faDthällit v:Ld princ:Lpen att 

jordägaren råder över det vatten SOG finns hans fastighet. Du:n TO-

Ll.urska rätten däre;:lOt arbetade :.wd begreppet :Cluuen publicuD (allnLin 

flo(1)? tLU ski1lnaö, Jri\n vattono:clrä,du i 8nDk:Lld , Dutta necl hänsyr:. 

d.en lu,k·-

rativa vattenrätten i du liinc1ur) SOD bygg ur den roocrska rtitten? 

tiven.SOJ~:l i dl? flesta a,Yld:ra rtittssY'3tcLlfl 

Vattenlagen står kvar dan äldre svenska rtittens ståndpunkt och 

tillerkiinncl' alltså i princ:i.p dcn c:nskLUlc J det V2.ttC:l) EJm:.l 
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~garons rtitt till vntton. Sålunda ar onl e av strand vid sjö 

ellar annat vatten, dUr vatt et inta tillhör hono2 (det kan g~lla 

bcr:~1. tt :.L 

:cc brygga, Lvttthu8 eller annan 

tononro.0.ets L1gc,ro gono;:l bYh:-, .. "._ .• ~.en lider u.er: av olsc eller 

bind(~.r .1Ot by t:illi:Jesti:icnelsoyna 02; 8 i 

vatten (se biron ltingre fynD). Denna bosttiD~olse innebtir on 

deful1 ;förnån för 

vatt onor.H'åd (~t. 

;,c strculdtou.'tlon utan ri:itt t:i.l1 

dtiro':lOt :Lcko u"cml till 

ro.do"cs tigare bedrivas av 

Vidare kan till följd av vissa före vatt 

vis kraftvorks-, flottleds- och t ... den ~jO:::1 råda 

över vatten bli attundork2.sta 

vatt oller vattenkraft (so 1 :4). I fall bru' hD .. n ei~10110I'tid 

:ci:itt tLLl oI'si:it 

En ytt8rli.garc: 

vara ltiopligt att h~r först i korth8L för (Je;tta 

T landD}ca:pslagnTXJ.8_ or1r1LL:~.nJ.dc;8 c:t;. If i ri.l~nC!.ndc vattcm, 

varnad avsågs en allohn tled, soc inte fick avst 

ftDJ:cclntI'cssct 1 r:ttt :fl0d(;T' ocb, ö,a~c li~iLJI1D,(lcs f'T'ia 

hindrade; fiskens gru.ndo)1 till 

det ri:itt Dj,J1f3t i.tllt I fjOr]. bcn~iL~:nc8 , j;;D,nnet onungons 

ådra, nöter första 2, Det hal' vid o1:i.ka t:i1J.-

ftillen htivdats, att ? dvs. kronans, vat-

ten, al1;1i:in t t:i..l1 vatte;n torrJ.e dock !11d:cj.g 110. cr--

de;: liDen 

rc.:galia? kunde i en rätt 

har i. kanpen varit de;n för ~,-t,~'i.rl<, II })c·i; var vissa al1~tinna 1nt1'os-

sen, son kungsädreinstitutet ukola LU ouo, vilkc:t in~a hI' 

liktydigt ned att kronan c; vattnet, 

Kun.gfJådT'iUl OlTfattade en trc;d;jedcl av vatt ;j bT'OcJ.d. ocb. 

fran i c~ct d ju.past c: vattnet, vil1cc-c :i.n.nc baT att gt neT tin en trod-

jadol av vatt ko, att :.3 j. ar.l 
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Enligt 1:5 gtiller att skall anses finnas i 

~;lcal1 behövG. tvtsta 01' huruvic1c. ett Idsst vatt t·· 

t ? har upprtittnts en över de vattc:n'-

uncler 1 :5), 

lEir :f:i.rJ.·.~.l()S 9 VD.tteD S 1. EHJ.-

språk för inrbttando eller utvid eller förbättrande av alloän far-

led oller el l LIQXl flottled ollor för ftsketEl t1 oseoncle oller för 

torrltiggning eller bovat n~'v ~::;.ark:? nr CD_l av strörd:'al1 

E;ller tlY.\J:wt c i vattendrGc;et att för dylikt utan 

(,rsattnJ.ng intill eD tredjedel av vatt en, 

:Bc f3t liLJLtE) 1 S (:)l1 j~11Jle bfy' all t inte) att vederbörande obet e 

denna vatt ? ilen 11aY1 att detta, 00 för nagot 

nv ovan skulle 

GenO~,l tillkoL:lcn 5 (so 1 :14) kan slutl 

Hla;j: t~j förordnande; 8tröcf,:~ll j so", :icku i:i.r 

t? not erstit exproprieras, dtir dut fran allnhn finnes 

för till Of:Jccn(ic c:tV en 

BctriLffanrJ(; j 

vatten) gbl1er cnl 

'led e' e inDkriinJul.ingar V:,lT'Ol 

kun OLl crunr:~v~',ttcntäkt). 

D:i c: utvc: ckl av kraftförsörj-

a'tt tillgodogöra sig detta, 

ffi8C1 i vatton avses l vatt 

'I DjÖ e11e1' j':inClro VCltteYl aller i havet eller lD,nd nära 

strandbrtiddBn,ntt inverkan kan ske p~ vattens • reill' dylH:a 

der lJ.iin:föres uppfCirr\'nde nv c'a::D? bro, gga, vall? bUD cllcr anw~n an-

, lika vorkstiillande nv f eLler 

rörande byggande i vatten dterfinneD i kop. 2. 

i vatten hiinförcs 

till 

tens et (2: 1 ). 

jlfic)d by e i vatten likstiilles bortledande av vatten ur vattenoD-

och (le 
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sant annan åtghrd till av vattnets djup eller c1ti:rstäd.eso 

En [,llnhn re för e i vatton, liksoD för andra företag en-

ligt vattenlagen, tir att företac~et ska11 utföraD f)~\ att iinc~c1n~Uet 

utan oskhlig kostnad vinnaD Ded uinsta intrång och olhgenhet för annan. 

Enligt 2:3 får i princip by e i vatten ej ske, såvida ej nyttan 

av byggandet, efter av byggnadskosLuaden, tjll nir'.i3t tre 

I byggnadskostnaden skall inrtiknas det beloPP? vartill skadan och in-

tri::\l1Gct på den byggande tillhörLg 

SistnäfJnda be st iinL'lel s ('; ÖT av viE3s betycJelsoL on Llö~jl (3r-

na att kunna genooföra åt 

sig, att Dkadorna viDsa vid ett vatt beliigna faDtigheter genoD 

en korurer att bli Dd stora, att den beriiknade vinston (skillnaden 

nellan nytta och kostnad) icke till i 2:3 angiven storlek för att 

byggnaden skall vara till~tlig. On cncllertid den son ännar uppföra bygg-

naden förviirvar iiganderiitten till do fastigheter, son korT.er att bli 

starkt Dkadade? blir dessa skador blott rc\knadc orl ? vjlket kanske 

kan leda till att on e;nli 2:3 iiI' 'tillåtlig. 

flv det anförda , att fordringarna för att byggande i vatten 

skall vara tillåtli c:,1' iin ifråga on åtgärder DO~ avsor torr-

princip tillåtligt, såvida d~rav? efter avdrag av kostnaden, be-

fin~es överstiga skadar'. och ('~ (0e' ?']zS) '\l:lled-) .:.~_ k") ('> f) .[ .• __ ., 

ningen till att fordringarna sthllts e i11.02 den lukrativa vattenr~t-

ten lin beträffande at av defensiv knrnkt~r torde bl.a. vara den, 

ka jordbruksbetonad. 

LikDon ifråga ou vattenavI finns onellertid vissa undantag 

från grundregeln. 11.ven 0;1 on skulle fylla ovannännda villkor, kan 

enl:L 2:3 andra stycket h~nsyn till all~jl1na intressen föranleda? att 

byggandet ej fär ske. Så lir fallet on företaget skulle Gedföra förlust 

av bostad för ett avsevärt antal bofasta personer e110r vhsentlig drifts-

;::in~ilming för störro fa brilc eller annan sor~ har sitt 

uppehälle av. Detsaro;'.la 

dena betydande onfat 

er o". oc:lacl jorc1 till en efter ortsförhflllan-

s2ttes under vatten oller eljest väsentl 

skadas eller on fiskeri- eller annan nv större betydelse lider 

väsentligt förfär'.g oller att befolknin~en eljest fär sinn levnadsför-
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hilllanden vtisent1:i.ct förs~~Llradc, Dets::llj:~;:::, er också 00 byggnaden skul-

le förorsalm bestiiende i::i,ndring av ntlturförhållandenn,? att vhsent·· 

ligt oinskad trevnad för n~rboende eller be förlust natur-

skyddssynpunkt hr att befara. 

Å andra sidan kan efter heusthl1an av vattendoustolen lhu-

na till en.? även on. G av de nu nhcnda hindren skul-

le föreligga, ifall en bcf:Lnnes vara av [:c;ynnerl1,g botyc1(.)lse för 

näringsl1,vet ellor för orten eller eljest 

Den situationen kan naturligtvis föreligga) att Ilar.!. för att öka nöj-

ligheterna att utnyttja vattenkraften 1 ett vatt a-vf:38r att vid en 

Uppf:3trö;:lS c·tt eller flera efter varancIrn 1i e kriJftverk bol 

uppföra (3n r 

av vatt inte kan uppvisa erforderlig skillnad uellan nytta och 

kostnad betrhffando en, 00 dhreuot ytterligare ott~ under pro-

jektering befintli 

I r~tt8praxis har ts t:Lll njrn föres ende u 

ett vatt vid prövning av tj.llätll en för en regI 

Ett undan i 2:3 har vi i den följande paragra-

fen, I dcmna stade:ac'l? att 01:; (;enO:1 b;Yt~gande i vatt(~n vinlns UppC1CL'.lning? 

['lOD lLindrar eller försv[trn,r frc,\.lTticln. torrE~ce;ntng av ClDrk 9 sln:d.l sild::mt 

hinclcr cller fÖI'sv!~lranlle vara att lli:~nföra till sknd.e, i den 

avser, dock skall vid jhnförclse ('I.etta skadan 

räkn:Lng ul"ldast en , r!innhnr sö,lundD_ ej velat ti.llnäta denna skada 

sä stor betydelse, att den i alltför skulle kunna hindra en 

va tt cmverkfJ bY[sgnad , 

'I'D.lllÖr ett ströufall till skilda elnr olika ? eller tillhör 

det en saufhllighet? tir enl 

bertitt att ;:lOt erc;i~t 

2 " r"' , .. o,) under Vlssa förutstittningar 

fallet, En av föruts~ttni.ngarna tir, att dcn SOG viII u f l '} ,- P" .. a .... ,cc :c or·-

fogar över uer hn hhlften av den efter vatt och naturlig fall-

höjd bertiknade vattenkraften i detta. 

Ntir strhnderna ii fallets sidor tillhör olika tigare, leder 

dock s:istnE,i.Gn(~.a regcd. ej ·ti.LL nj,got resultat) eftursoL;, ingendera s:i.d:"cln 

tiger nur in dun andrn.. Htir G~ller enligt 2:6 den regeln, att den soo vlll 

vattenkraften? erbjuda den andra ntt del , OC}1 vid nekan-

de svar sjtilv DOt erstit t:L11godogöra riven clernwf3 lott? sävida detta 

kan ske utan synnerlig skada för honon. Denne dock ej rhtt att ef-
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terät tillträda sin lott i vattnet. Vill var för sig utnyttja hela 

ströDfallet, så prövar vattondoDstolcn &t vilkendera företräde bör ges. 

Bestämmelsen i 2: 5 i:ir U_llfinplic:; ävcm d:l. cm d91äg[~re pEt båda sidor

na on fallet äger si\. stor fallhöjd att (len ti_llhopa uppgår till r.,er Lin 

hälften av hela fallhöjden 1 enkel strand rt~knat. 

Den son bygger i vatten iir skyldig att utan ersättning v1dtaga nö-

diga anordningar för tryggande av fiskets bestånd, såvida detta kan ske 

utan oskälig förlust eller kostnad för honom, Den SOD uppför daDD eller 

annan byggnad i vatten för tillgodogörande av vattenkraft är dessutom 

pliktig att efter vissa grunder erlhgga särskild avgift till fräujandot 

av fisket inaD landet. 

Enligt 2:12 får Dan i.cke bygga sEt i vattml, att .nenlig inverkan 

klinatet ellt)r allD.b.nna hLilsotU.lstö.nc1ot vo.llas oller eljec:;t allntinna 

intressen i avsevhrd förnärnas, liaturninnesntirl\:8 bör 9 även Ol~l det e;j 

ar fridlyst, i görligaste 

Det är ej tillåtet att l ~lv, strÖG, å ellor större bäck påbörja 

uppförandet av dalar,? förrän efter arWOJ:G:Xl V2':t;tendoClstolen LiDl1at sitt 

tillstånd därtill (2:20). Inte heller fär annat byggande i vatten på

börjas utan sådant tillstånd, såvida det ej är uppenbart att varken 0.11-

Dän eller enskild ri:~tt i'örntirnas Genon en. GenaD lagändring 1961 

har bestännelserna i 2: 20 sk~irpts t:L1l D.tt iiven onfatta till GnUiggningen 

hörande arbeten och byggnader utanför vattenourådet (se SFS 1961 :48). I 

tillståndsbeslutet bestiinner vattendoLstolcn~ bur arbetet skall utföras 

och övriga villkor för detsGuna, liksoL även vilka ersättningar som skall 

utgå~ osv. 

On nugon avser att verksUi.lla s2\.d8,n i. vatten, Jör vilken 

vattendomstolens t1.11ständ ej är erJorderl1. ~ står det honom dock fritt, 

OLl han så önskar? att t~L11 beredande av trygghot för frant1.don Elc)delst 

ansökan påkalla sådan prövning av domstolen. 

Sedan va ttendorastolens dOLl vunni.t laga kraft 9 gäller den för frB}:l

tiden DOt envar, suväl vad angår rätten att verkställa och för frarrtiden 

bibehålla byggnaden jLiL1te de anläggningar SOEl !igel' sanbancl ned e.cmna, 

SOD rätten att genon byggnaden tillgodogöra vattnet. 

Om byggnad i vatten uppförts utan att nedgivande erhållits vare sig 

enli.gt äldre lag eller vattenlagen, sd är tigaren en11gt 2:25 berättigad 

att medelst ansökan påkalla prövning av byggnadens laglighet. DärigenOD 

bl1.r han skyddad Dat frantida anspråk Jrän andra rättsägares sida. 
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OD byggnad i vatten uppförts sedan vattenlagen trtidde i kraft, utan 

föregående prövning av doostol, tir by ens tigare bevisnings skyldig 

Ded avseende på de före tilE;:OL1SG e förhållandena i 

vattnet. BestLincelr-3er hiiron har v:L j_ 2: 26, SOl.l ~~.r en parallell till L:'Ot-

svarande stadgande rörande vatterulvledn ( J, .C'_" 'T" i' '7 ) 
~L _L "~ f t 

n Cn daL1Llbyggnad j ti,l v? 

dant vattendrag uppförd 

ströD, å eller större btick eller annan i sU,-

tenstånc1ct, fEtr enligt 2: 34 e j utrivt),s, ned ;:J_:Lndrc gtirden blivit i laga 

ordning nedgiven. Viss nöjlighet att hindra utrivningen finns dock enligt 

detta lagruD för :\Utrc av fast , son genon utrivandct skulle lida 

synnerlig skada. 

OD c1et " E'" L'ur = :c~.tga 00 olika företag, son rör 

aven eller annan orsak ej kan utföras jtinte varandra, stadgas i 2:38, 

att förctrtide skall ges åt det företaG, son ur allntin oeh enskild syn

punkt kan antagas bli till största gaE~n. Denna bei:3ttil:lnelse har tivcm ti.l1-

ltinpning i fr:'\.ga on vnttGnttikter (jfr 2: 4(3). l sannanhanget åligger det 

vattendoDstolen att :L f~örliu; ;teln söka ji~nJ.m nellan de konkurrerande före-

tasen. 

Det torde vara lfulplist att hlir först Jafiniera vattenlagens be

grepp vattenreglering. Vad son skall förstås h~rnad frangär av 3:1, 

första stycket. :r~nl~ist detta lagT'UTl hD.r den? son tj_ll geUGnsaJ:1t gagn 

för s:Lg och annan vill reglera vattnets avrinning ur sjö oller annan 

vattensanl:Lng ellor i vcd;tendrD.g för att {,s'cs.dkom:1a bi:ittre hushållning 

Ded vattnet eller eljest för att beredas ökad Döjlighet att utnyttja 

tt 1, f t -l'l f" ""] va -en.h:ra --? e_ .. er -:or saveL. s2Ldant Qnda::lö.l [jon för torrlLiggning av 

Dark, rätt att pL\,fordra, att i:ivr:Lga 9 för vilka företaget i m.lgot av här 

n.iirmda avseenden Qr till gacn 9 skall deltaga j c1etsam_K1.. Sädan .:tv.tmgs-

den SOD pihallat företaget sant den 

son förenat sig Ded honor, aL, dotsa~:JnLl. 

Med vattonreglering i vattenlagons Den:Lng förstås sålunda ett före-

tag son berör ant:Lngen vattenkraftintresset ensa.et eller save.l detta 

son andra intressen, däribland torrlliggningsintresset. 

Den situationen kan ju oeks:'\. föral ? att det printira tir att ge-



non vattenavI erh~lla btittre t 

sanUdi nytta i detta fall skall 

(3:1? andra stycket). 

O.cJ för rec1 

rinni.ng ned c) o ddri allenast av 

ta[;et vinner t ) s~ skall b8tr~ffande sldant företag 

vad sori. stadgats O.J vattonavl L 'f 

GenO!J vatt 

jande av befintliga VEtt ett bt~ttre 

tillgodoseende av kraftintressona. av vattnE)'ti3 

1:OLl1:18S genoLl u .. ppförE~rlclc 01,V' rCGl(;:ril'lG8c.l(1:c.~Llar sarjt f(-)~ststi~illflrldG :.1V ViSSEl. 

rogler för 'tappningen. ipen il' hir? att en del av vattnet vid 

vD"rfloc}c)Jl och vid andrn tillf.;Tlen u.oc": :JtD,rk avrinn:ing nE:1,gas:i.ner::w 9 vc\r-

efter tappning sker under periodar) i oro arat sk:ick ar 

lag. HtirigenoD kan an vhsontlig t ena vTinn:i .. ngon 

En vattenreglering i kan d~rför stigas varD bildad av 

tva element, dels by i vatten o nv regleringsdaE;JJD,r o.d,)) 

och dels avledande av vatten. Birtill kOGGer i vissa fall mI torr--

läggrlirlg fl v· LUJ~r.k fl 

Till följd hirav utgör o e dal v':.LCJ Cl'} sa:Cl-

nansnLil tnin[; av notsval'ande bec,tLlnnelser i 2 • rörande 

ten och i "( kn,YJo ende t tyCll:Lc;t 

av 3:2, SOD inneh&llor best~~elser o~ rtitton att ~orkst~lla vattenreg-

lering, HÖT 

ständet eller annan inverkan vattonförh&llandena 

eller intriil'J-G ö, ;j ore: 7 hu;:!) fii3ke? beby eller ob strönfall eller 

uotsvarande t:LlE~;:lpning. 

OG dtrj~llte i företaGet skall del av Dark 7 fJOr, genon detta vi.n·-

oka11 c:erli ?;:"l t'örcskr:!vIKl ;jL:uförelsen aVDe den 

nytta och skada so~ en ganoD narkens torrlhggning 

gll tt t avrtil:l'lj.Il[; I,lOt slca(larl tnaden 

förelse enliGt 7: icke skall beriknas (t :nef3tc.lrJ1J.(;luen. 1([1,11.8].\:(; 

Vi antar att kostnaden för an re har beräkrw,ts till 

1,2 nilj. kronor. 'lan ur lzrn,ft b.D.1' bcri:Uma t s t:Lll 2 .~Jil ,j. 



:kronor" Slmdan 

300.000 kronor och Lnndon [OnOD bhttre t av L1QT1-c ~~J.c;ds·~rÖ!Jf:J 

c1anrw!l t:i . .LL 1l)0, 000 kronor, [j.nl 3; 2 ,skal] 'tna,deY1 

not skadan? varefter för bc;cl [~ tillti J .. tOJ:,stCLen-

de ska.c~Et? riiknao. t:re cm 

ur kraftsynpunkt. Vinsten nr _ detta fallat 800,000 kronor, OOD orsti\.-

ende skada och U.pp till 600,000 kronor. En 

narg:i.ll.al [tV 200.000 kronor t'örofimL()~; unda, Följaktligen skulle före-

taget enligt 3:2 vara till~tl 

BetriiffanClco vatt :fi:nlJ.fJ .:'-.. ~O·GSVD,ra11de bQst:'irJ~:lclf-.=)CT· rC5rrt11de 

saoftillighet son av iJnrk. I 3:'3 s 

att [:J.la strönfoJ.I? för v~Ul:[t va tt Dec1för tnad, tivensoD all 

e torrl~ggning? skall 

Ded avseende p& f 9 ned ghet för 

ngarna? nod Vlssa ? att taga del i kostnaden för företaget, 

trlc-t(l 801.1 bCT'odCfJ b.a:nEJ c 

Vidare stadgas i 3:3, att o~ en viss eller visst annat 81'-

bete för vattenregI utcf:31utandc c,LLor t:i.11 huvudsakb.g del tir till 

gagn allenaflt fC)r utrörlfr,11? e::l1c:r ;ji~;;v:°i,1 för 'iark) sel skaLL dclaktighe-

cUlmin.gssanfLll1ighets Oell on ,j 

fall av delaktigheten l notsvarande til1tiup-

ning Ded avsoende å ~ark so~ tillförts b6tnad genoD vattenreglering. 

En delUgare i re~l sarre ~~r :Lckc att vidlcLi.nnas 

svarar DOt vtirdct A den "l:rlrld SOL!. 

da han inte ~r söknndetill för 

i 3: 5 ~ir en direkt paralJoll t5.11 7; 

, scdan den blivit utförd) visar bli t:1.11 

EJ t a el i (?;varan. d () ta för all:'i~n ha:lr: eLler rmnan a1lnän farled olle;!' för 

anlUggnins? varigenoD kloakvatten ollar industr:1.ellt avloppsvatten av-

cnLi.gt :3: 9 , talan 

av deltagarna :J vnt-G g att till företaget 

1~2. tan. f; 

? ~JO[l s för vattcnrog-

] . .." "] 1]-~"cr~1J.18DL~:t1cLar.1Ct .. _? ;':3.-\:2\._1 av (101 :L undcr.rul1as? 
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c~ii:c rtitt ~r beroende av ifr6ga. Denn8 bestti:!cclse ut-

en parallel1br:)Dt;:.,;':~.',cl:3c till 7: ende LJ,nClerhii,ll av dij~e. 

Ou vill ve~;sLtiJla vatt anflökan 

dtirom hos vattcndoDfltolen) varefter et fl i den ordning flOD i 

11 kap. stadgafl för anfl f J)oli.lstolc:n dock förordna, att J.11!:1,-

let skall behandlas vid flyneförrjt enlj 10: 

end vattonregl flkall underst~llafl 

vattendomstolens 

'.:\ c d cnela[3t uli~c 

i det fall, att illcr an hhlften av den bcrtiknad bå·tnaden belöper flig elen 

eller dem som t före 

sökande kan dock un vattunregl 

en .~::... tvångsdc.1")jzti.r;.tlet för dc; :Lcln, 

kOLJHa till stånd, T.!fedgi v,mde till reg~ 

leringen, som hven i dutta fall kan avse flåvhl bhttre u t ;jande av vat-· 

tenkraft som j ? utverkas D'J"n1l11Cl s~5,tt f:10r~1 o',(aYl vits) 

ocb anslutning med u av för av annan intro~jcHmt, 

I dylikt fall skall bestLi.!lU:lelserna i 2 Jmp. om byggande :L vatten t:Lll-

betri:\ffande 

Den situationen kan ? att vattonkraften i ett strömfall om-

vandlas till elektrisk kraft, som i sin helhet ledes bort till en fjhrrbe-

lhgan ort el10r anv~~des i ett stort industriellt företag. Datta medför att 

orilkring ströFrd'nl1et :Lnte kan 1'5, u t,ja av s·trömfallets kraft. 

I vattcmlagen har J,nfÖrtf3 be[3t~~rnr{lelscr1 fJon aVf)eT' [;ltt L~rhindl~ nlonopoli-

c:i.ntresGenterna. Dessa bDiJtr.lmlllelser 

aVDer endast större vattenkraft-

anliggnj,ngar. T 4:1 s, att om strörr~all ut vatt 

och om den vattoDkxaft som kan ut erat lågvntton upp till 

minst 500 turbinb~stkrafter? sa ~T' ig att för till-

godosocnde av behov av kraft till :L hant-

verk, industri el10r la~tbruk eller tjll b oller' J till~ 

hanclatlålla intill '1/'1 () av den , som med det installerado 

Tilask:inerio"t }z:an ut 

ekraft 031-ml1 

ut med ett [jkt:,li 

pri f Jr olektrisk ström. 

B'örc 1940 fLwns f:l"t:'~jl1F1DlDer rörande f ," t' '\ '\ ':or ··:L ..... ,-

godogörand() av t en.. NJed alltmer ökade vatt 

(l.etta e gj ort ,3 Etllt-



o 

dfÖTD. n 

för j er, Tall hi.'c(~.U ;j 

för anskaffandu av 

vattun. I nationer till 19 c o.:' utrcd-

och laE,st d.etta 'T}du, DC8SG ootioner ledde till att en 

utre tillsattes j '';o.' jando ir avl~~mBde sitt bettnkanda. p} 

all 2 

T)c:n :1. p nr.l. . tI' .r~ t t 

:;) rett C'.1VC.r d :i. in-

80;1 f:Lnl1f:c1 u.:n.der ::~Ln'ke:n.s ( 
, 

VC), t t er;.), G (mo; .. ! (l et t.r!' 

dock e;j tten, 

Enli 2:42 förstas ~C~ fi.lr t ogö-

r:::mdc c~v 

Gr"uYldv'CL t t UD tL~l<~t fJlc;-}J.l L~:nl 

nad vinncs Dod oinsta in oclJ o 

nyttjru~dc skall nöd t Dod vattnat iakt o I) CYl f.S.r 

2:44 första styck.;t c,:] (:no['(!~lar:: eller s5dnnt sttt 9 att till 

SOD erfordras för fast C11H 

onfattninlj SOL, förut eLler :lYJ.YliJ.n clju3t lic.~ericc' av butydelse, 

Detta för sävitt det ej ur allotn eller enskild 

ernn. För skada och in s1<::!\11 er-

stL 8 of ter bcsttoDolscrna i 9 

Vid t t ;jane: c 

Dedföra att ett flertal fasti er bc;rövas 

crfordc:rlL vatten fö~ husbohov cller att större fnbrjk 

cll OJ~\ CtYJ.rJ.an. li/eLl" i:3:i.tt uppuhiillo ~ sto 

eller doss drift vdseutl 

DL en tcnt~kt bcfinne8 vara nv 

orts förseende Ded vatten eller för n~rin t eller eljcfJt 



eftur hCJl :c,ci:llan av vatt e:nc!orwtolcn 1 

utan hin~er av vad j 2: e; tiLL 

011 till sotsvnranda 

lacrUD botr~ffando o i vutten oc~ vut~onnvl 

or dock ej anordnande ellor tjcxldc :w 

fJ :fÖT'fJ(;()11c1o vnt·· 

ton. till hU9b 

ntt 1:\51' till av to:n 

& annon tillhöri~ fnst 

tiG ntt Dot crsjt c1Ctttl 

inte pabörjas, förr~n vattendoostolon efter ansökan Dcddclut beskad blI' 

lJtföra::J och tte:Ll till 

• Ej huller detta or uDcllortid för 

olle;1' ttcnt::lJrt? SO.1 8.r elY,se(!el aLLenest för 

viss fast s förfJCeuc:.o :1ed vattc21 t:i.l1 hlUJb 

Enligt i.ve;11 ;::1' till 

vatten för bovet av triic1 seD huvudsakliGen ~r avsedd för 

behov, Di':treuot [lr icke; tt11 sr.Onn att rhkna vatten till be;-

vnttnin~ av hande;ls , Ehuru (lCjt ej i ,iO t i V ()l) ut D) torde; kl1ap-

D.roalor, 

för t:i.ll 

ten? för v:Llkun c;j (;rfo1'cJraD vattc;ndoL:DtolcYlD f:-I;,1r c~ct (lock 

honOD fri.tt 0;1 ban ,s~ ön.c.:kc'r ntt ti.LL bcrcdnncLe nv try 

dun GeGGlst ansökan Detta ur likaledes CD 

lcllbesthrmolse till 00tDvurande O'.J. o i vatten, 

VoJi 80~.'.;. j 2: rijran.Clc 

::;otDvarnn(lc til:Uinpnj.Yl!'; 

niir fri\c;n :.i.:c or; 1 "\ "l c ... er T orQ 

gas ~vgörandc sknll dock alltid tills8s, att inte ort lwröv::w CT'-

fordorli V'D.tteYl fJ:'~J,/l ttcnti.ll 

:.r(51'c uusk:i.lcla" .E:nl<:oLlL1UJ1Ll1 

el.l tcnt:ikt ts b:culc efter nv är 1940 (allt 



t t OYJ.tL~J:,:t en.D be,," 

vi tt U1J.fJ • ~D CYlrlD" 

·LLtE~n. do~ :E3'[~()lcns till fil' TIan jcke öka vattcnut 

t jas utan tt fUrfat unli(;t 

orhiil1i ts? tir u:tt .'l(;dcl[)t anC:'lÖkml b.o"~ vnttcncloi'lstolen 

t·~ C:Clt c.iJ~t en.D t. 

02 tv~ eller flera fasti OT :L'ör JTuf3b 

tteritiII och fast ernnG behov inte kan till 

f1..-1110 tiick,u, 9 Si1 skall vattnet J'öcdula[J .. le11an J.Cl' of ter vad sor; 

skj1ict. H~rvid skall i~kt ej lci berövas vatten, 

vartiLL dun nuCl till och n:\turl buskaffonhet, ~1dre bc-

se eller andra ocst~ndi c:r bö:r n,:UDef:3 f (jT'E)trti(~ e" 

• or anor~Tandc och 

skall i til1jupl d (~laT' tcn :i. till"" 

riickliC 

(van1 

k:cL~vCfJ att vatten til1fCircD 

LnLLltratior\) • 

;1:l:L ur f:Jjö el1eT vatt 

föreskrivet bctrtffan~e c :L VI'l.tton o 

.'.·~ot f 

en ceno2 8~rDki1J at 

teD, att 1 annan 

t:illhöricr, faut t l 8 besv~r eller last, ~r onli c:~G2 faut 

ikt a"tt ... ~()t crst"it 

On vL11 ut:fcjra eller anordna 

eller vLd ? so~ kan befaI~8 dför~ nenJ.ic in~erkan 

CilD 

8 kOQla att fraD-

8, ar ~ln tt till för t~et vid-

(le: ctDordn 

dL urna kr~ver (2:G3J. 

ttcnt:i.l1 

o c' U? 

fa8t8t~lla erforderligt 

likt 2:G3 seddela allc~nrul föreskrifter rörande et , V:Ldare 



l~nsstyrclGen att vid vite t 

VELl:'OL detta 

honaLl, 

Innan vattenlacen tr~dda i kraft saknades basttiD~elser en.de 

bortledande av förorenat v&tton, S lde en-

Dan dtir 

föreskrivna ten rör TC e ~~rk att inta hindra 

vattnets avlopp fr~n e och att, oc för vattnets av-

lodande erfordrades dik~ ta Dark härför, 

icke t Ofl avlcc\an(1e av förorenat va tt en, Dot-

i .. :öjli. [ttt genoLl expropriu,tion förv;:~rva erfordcrl:Le; ;]n,rk, varji.Lnte 

votvis frtvi.ll avt::,l kunde, tri.tffas, Lin Lon fJti~llc'e SJ.(:; 

eClol1ertLd , Det 

1 Gcn anpassade eftor d orna? Di'" att en 

rLi.tt f3]cul1o Ku:nDn, saLa all t 

konna tiJ.l stdnd. 

I vatt ek att kortfattat avsnitt 

att CF en kloaklo ? och dat 

clC.irvj(l befanns on inrhttndos för 

ou att ifall ett sanh~lle vjlle inleda kloakvatten i l 

för annat sailiU11es J'ick (Ic:ttn icke: :f s, försdvitt inte 

viifJentli[; 01 et os d~rav? e110r ~ndal~ls D,vl kun.l10 

grannsaj~lh;-;,11 e 

ar1f31'utCt 8 till 

CD. rCl~aYl eller uXl(:l.c:.I' 

ini; c ri'.-'ct f ör 1 

? 1:~." et 6 o ö do·l; L.'cC })cttn. kun-

de loda till att or ,~cn ku.n.na t CHlf31uta 8 



till ett kloaklod 

~ven de b8höv~e avlopp för kloakvatton; clc:r: först 
l. ., (,a .1. 

OJ, f J pn,rallell t :(;iI (le!:L för~:;ta, J b5,(la fc,llen blev i allLiinbet kost:J:1c1en 

i . 'L'L .. 1 l' [lV ;L. r::'oc L leO, 

nor lagts. 

Ifrdga 00 tilldtli en att gano~ utsl av kloakvatten förorena 

vatten varöver annan er, eller ~tt förorena luftan? var bostiiJllclsor-

no, i 1920 vaga, Detta notiverados av du sakkunniga son 

utarbetade lagförsIa kund0 bcst~:~:;1(;lser röran-

de r~ttsförhallandena r .. cd Cl'lSC(;:n(le luftenD förorenande Gonon utsltip-

e av stoft ellor gaser upp i.cke förek02iua. Dessa 

hörde principiellt undor da sedvanortittsliga r erna all Erannela~sför-

stu unli el e ;:3 ah:kunn 

i:~vcn betriiffande vattnct~j föror81w.ncl.e ccno;" utsl 

eller flytanc'~c i:~~J:n.on el1(;r UJ,ser. princip:iell !.1tskLLl:nac~ i rc',tts-

ligt avseende kunde s&lunda enligt de Dokkunniga icke uppsttilIas nellan 

den granne, varD bODtad förpestades och vars f~lt förbr~ndeD av Gaser 

frt\n en nL1TIL e fabrik, och den, vars fisk dödades ceno~ vattnetD 

eller andra L~n(1a!:1,'\.l. 

Behovet lXV on och otteriYJC (lV' G:2t<11axldo bcst~ir_~.~·_lGl-

ser pa ifracavarande e c;:i ord c; efter vatt t:UlkOl.:st r:::od 

~\ren all t Ler lanc1e. 193') fraclacl .. es ett av ti11kal1I,1(;0 

avgivet bet~nkando er till ;otvcrkandc av vattenföro:ce-

9 inneb~rande en onarb och vhsentlig utvidGning av 

8 kap. Förslaget antogs av och tr~dde i kraft dcn 1 januari 

1942. I det följande skall kortfattat red i nu 

g~llandc bCDt~[ll~elserna rörande avloppsvatten. 

I e kap. i. d81:3S nuvanmdc ut 

dvs. spi.llvatten ocb bosthder eller fran 

v8rksanhet, son :i.nte i;,r [j,tt :tönföro, t:i.l1 j,:ndustricll röre?lse j c3a.:lt 

i~dustri811t avloP.Esv:J,tt(c}~j clVf3. spillvattun och 

rör fran induDtriell rörelSe?, 

loppsvatten skall i~a delar ~ven utkastando, ut 



att vattendraG, sjö eller annat vatt o kan förorenas dtirav (8:2). 

KonunGen ellor ? SOT] av on. utf'JGS, neddela stirskilda 

dan vattcnföror • Enl:Lgt 

kungörelse av don 31 orfordorli~a föreskrifter i detta syf-

te utfdrdas av ljnsstyrelsen. Ou t er ~ot vattenföroreninG fr&n far-

tYG tir stirskilt st 6 ftprLL 1~) ). 

Utöver de bGstj~Jelsor 

v&rdsstadcan eller eljest ur h0ls 

• r) 
:t u • i~i:iJ.ler vad 

föreskrives, Detta inne-

bjI' att hlilsov~rd orna kan. :1'örb kloakvattenutslhpp, liven on 

detta inte direkt förhindras GanoL eru~ i vattenlaGen. Botrtiffan-

de avledande av avl ten c;(')no f ! alL:t~n vatten-o och avloppsan.li:LGGning 

8 kap. verks8Dhets at för allu.iin vattan- och avloppso.nlt~ggninG en-

ligt laGen OD s~dan anl 

A. Avledande av kloakvatton 

Kloakl f3](nll 

1 kan till~tas. I övri skall 

kloakledninG inrtittas sd att lindaruilat utan oskliliG kostnad vinnes ned 

ninsta intI~nG och för nnn::nl, 

On det för ::wledanCle av kloakvatten i:~r nöclvLimUgt att ledning fran-· 

draGes över annan tjllhörig fast av dcmna p1:Lktig 

o.tt not erstittning t~la in 

Dti.r det för avlodande c,v kloakva:tte:u. kr'cwef3 att avlopp anorClnai3 

genou vi:i.[!, eller genol! J banvall ollor att befintligt sådant ut-

vidgas ollor förd 8, sa skall arbotet enliGt 8:5 bekostas av anlliGga-

ren. N LlOtsvarandc be st ti.LL1Sl s (; [~or:. vid 

vissa förhållanden tir skyl att bekosta arbetet finnes sålunda oj. 

DL' aI1ui::n sIlur Cli:i.rt:ill höro.,nde bI'() oller trunna skall bygGas 

eller lindro.,s och innan arbotGt börjo.s fordrar, att o.,vlopp gonou 

vtigen för avlodande av kloakvatton anordnas i enlighot Dod av honou fro.n-

laGd plan, uppr~ttad av person, så tir enli EJ: 6 vi:i.gh!',llaren 

tigad till erstittning Dod det b o ett und or-

htillot dtirav fCirdyro.,s (jfr '7: 1 '3), i:)a.n:.1.~:' besViuDelsG c;til1cr ifrö.ga on 

Dc; ovan anförda besti~::nclscrna rörandu tvfmc;sri:i.tt gLi.ller fortfo.,ran-



(:lscfullt t 

'j SOLL 

vindas för avJ.cdando av kloakvatt 

hov av c.'ylik 10 

l s6? att don God v~sentli~ fördol kan anvindas för avledande av 

~Botri:i.ffandc strlndcn. fö:c 1 800 ir gcnonsan för 

s 

iir docl\: skyl att för av~odandc v sitt kloakvatten vid·-

kt~n.rl~3~S större l\::ostn.ad ;.1:n orJ f:iarlht.il1et :o!~(rskild 1 eller bi-

LlCC! större b 

on parallell till 

ende stnnden till dot belopp, för vil-

ket vederbörandc kan dika sjilv. 

Ec'crtiffancle av kloaklu ? son ~r gocansan för 01·-

ler flera fJf:J.nhi:Lllcm? o.":, ny 1 

fJke.ll vad sOLJ~ir not-

f3va:n:tncle t Ikt-

On ett flertal fafJt 

8 ~ 1 5? j. el el"} ~~_~Ltn. :.i .. :n.t () 1 eller arten av förc-

fint:U.E; be; so aller olj st sirskilt c till annat föran-

1kt D.tt elu i kOfJtnadon för hcla 10d-

skilda stillen. Det-

ta ijr fJ(~\ltLn.(Ja erL c~ir()x:t l ~OtSV·f.l:r:L till 7:21 röran0u 

ej t 

on avlo~ande 1noo sauh~llo av kloakvatton fri~~ GGnader, to;~er? gator 



att vj.dtaga dc ät-

g~rder till notverkaude av till beskaffenhe-

ten av vattenoorädot och la UT 

allndn eller enskild 

BcsttiDooJsurna i detta avseende i:;enon 

:r:Ln;3: 1956, NU:lCra Dir lz10nkvntte:c'. so;: avloppsvatten 

frt"tYJ. va, tt 0:01(1 o 8 et t (: 11 Z~~r ~l:·.ir::cc)r 8e och 000 :Lute under-

fränskilto, dven-

son pressaft fr~n sil uch urj.D djurstall, inte avledas 

t:Ll1 vntt 

l:Lgen kan ske utan 

Erfordras för renande av kloakvntten, :Lnnan det ut es i vatten-

drag, sjö eller annat vatt ') att utföres ~ annan t:Lll-

hör:Lg fast:Lghet, ~r av denna iC [Ltt Tjot cru tina in-· 

tränget htirav. För eller 

park tagas i anspr~k, dtir det utan 

or för renande av sitt kloak-

vntte:tl, så lir snuhi::llc) D::J.rl allt jci,nt förorcmar V(),tt(~no(Tt:idet? pliJcti 

att, intill deDS det er? ['trI utge bidrag 

e:f'ter ,Tr-ld. sc~~.:. or 

betrciffande eller flera fast~ on sa0h~11o oeh en 

eller flera fasti er b 

~'ill vfdt ? sJo eller annat vatt 

eller kan an 

Dörjning eller i fabrik eller annan Jnrtit för fnJ,Llut 

r'lr"n 29 

april 1964) kloakvatten icke avledas, on diirigenoD kan fa,r'a 

för spridning av soitta elJ.or eljost LIr 11<':\ls 

eller in-

lodande oller för till notverkando av förorenin~ genaD kloakvatt-

av :Lnrj~tningen betala bidrat till 

den ökade kostnaden ofteT vad prövas sktil 

inte oldganhoten Dod 

hiinsyn till förhallandana ~ orten skdliton bör s. 



:"3, Koubinerade f ö rc:b a,' __________ -..~ __ ~_,_'_..G. 

l princ 

bdcle fUr avlodande av kloakvatten och för t 

f ör t orr,-

vill leda kloakvatten, och ifr&ga 

Dr: kloa}cl ; vil1z:c:n c av LB,rk v,iLl u 

Vad betrtiffar förd av kostrulderna nollan t 

er LLlm~ 

stnaden för kloakled-

8:10, att kostnaden skall fördelas ne 

ftmhotc:n av det kloal<::vattoD f30:: :Lc\r; vax,t ~;r:cnh,::;'lle Dkilll avlodas • Denna 

eller för tvd ollor flera fast 

:i.nto kan :[,;5T'anlc,c1a 
o 

·.~J.:.LDE~fö:C'Bt,.il"l(ll1 .t\. en.L:':" f:3iClar.~ Lir det fr&grL Ol~l a·v.-~ 

1 av cor oller rrlndro starkt föroronat vatten, d den andra sidan 

gtillor det vatton alls eller cndaDt , 1 
l 00 ~,~r förore-

nat (y t- och ttO:::J)t1 Probleuet tir 8~lunda att ett eller annat 

av vat·, 

ten Don Dkall avledas. 

j,ka lcoilhincra(:lo ? 0',[ vilka 

ca 2'5 c bODtii:cJnelscr tJJttLllD vari,t j, kraft, gcrlO.L:-

:rörts i Detta torde delvis t:il1skrivrw 

sv&ri eterna att 8:10 kunna G.a.s. bilda en ;,el1an kloak-

Icdn:Lngc)'- och t trc88cna. Qlika setodar torde w~dcr 

förefaller kunna vara att fördela 

iOD till vad det skulle 

leosto. vardera c:n att behov crforderli~ led-

till lI yc"ttnctu () c' 



I atskilli~a fall torde clut r:::ilttet? 

att företaget betraktats so~ ett t o c J~,'. 

intressena har sedan dubito-

rats elen l{ostnad? Vi),}." .,:;D. 1 ftjT' n,c·t t so ctcssa blivit för-

Detta innebbx e~eller-

tid att företaget icke 

tenlo,gcms 

"\Tnt'tGl11ager18 l)~t 

torde vhl vara att Dan skall 

taGa hinsyn till sl: fJUr.lDt[LnS :i :'lvJoppsvattnet. Dutta Torn 

sed att sudan detta und , varvid den orga-

niska substarlDcn Ll(;(Jln'utits och :;Lncl'aliserati:l? clkulle d(~t :;)re,ktiskt 

"" ocb 

L.an avledQr kloakvatten tjl1 ett vatt 

verkande av förorentn~ vid 

net hr det sjtilvfal1et icke ~öjli 
'1 (I.en 

Till följd narav 

rande 

ö}(ad c; l,ln.c1erb.f111 D:ko f3trHlc1er fÖT' el c; D Da rJ 

Det i.lr dock j.l'.te EJ· :,tt 

81caff cnJ:1C:) 't 11 ():nbnrt sl~~al,], J:·ijr;:j·t~:~s 

gem borde det 

vattun, 

? sedan :it or ttll :~ot·· 

:;n tIll högbehanCll av vatt-

ed ut i vatt 

vatten verka beford-

avlopp och dhrigeno~ förorsaka 

'J,tt ,~'.cc J{lou,kvattnet s II be-

ay 8: 1 O kunna 

ett kloakle tj.l1 vattn.etD [tV :n~:~r-

salter bec~tri.da Em. lili:pli avpassa0 del av kostnaderna för undcrhället 

av det yatt klara prtnc:Lper 

härför hen' do d~ iinnu iy!t e u:tbilr!at s, har e2Gllertid stor aktuali-

tet och ~r ur torrl 

1 8~ 19 fi.nns en bcr:~ti~:. :L.cl~jc? f3CC.od:i:f:Le:CD,1' dcl fJkyldigb(),~ 

ten t ett ko~binerat företa3 för av ca:::'k SO,} crhD,llc:r -enad ge-

C att '\rid,l(L~:n-

c:YldafJt }~ac1c a'Vi30tt t 

'/:26 av del Gtrl8~d, er} .1- t:d.1 vad dct 

skulle kosta vederbörande att dika sjt~v. 



:;edanrörd av kostnaderna ;ellan Je intressegrupperna 

verk8t~11ts, skall don vidare förd av kostnadc,rna 

:na inoD vardera CruPPCj cjl:e re erna för avlopps- resp. t 

ningsföreta,:;, 

s o~ kloakvatten och lo för avledande av sådant 

o;:: :Lndustriell t i3vatten, 

O~ avledande av kloakvatten. 

Det iiI' cnl tnto ti11:..'ctct att avlocl.a industriellt svat-

ten o d t sr]. .nn:· :-tV vatt , sjö eller annat 

vatteno:.lråde €lIse ur al..LD.ar~ ollor en-o 

ski.ld e kO:lcer att kriivn 

uLtdarla 

Q] avloppsvattnet 

kan befaras ccdföra sddan , sJo eller annat vat-

e, att f1 enhet lidar v~sentligt för-

enligt 8:32 andra vande Li.:U ut e av avloppsvattnet 

erhållas endast s~fra~t Konunccll of ter heusttillan av vattendoustolen för-

klarat, att ;:c;d till fabrikens eller inr~t 8Y1U C:.Lf30 för 

rorat sköl jvntt e,., ej ut fJ i va'l~t , sjö eller annat vatten-

o~rade, sdvida det inte jr uppenbart tt det kan ske utan el1E:r 

f j : 

On ut e av :Lndustricllt avloppsvatten i vatt 9 f3jÖ c;l-

ler aXn12,t vatt 

ren av den fabrik oller inri 

tig att till fiskets 

och högst 10000 kronor. 

För avledande av avloppsvatten 

anl~gGning :LnoD saehlilIe tj.ll s&ohtillett 

av~oppsvattnot h~rrör, plik-

on viss drlie avgift,uinst 50 

fabrik eller annan industrieJ.l 

avloppul 

detta att föreskriva dc; villkor? under vilka avledandet bör ske. SaD-

hLillets beslut Dkall UlELeHcitiillas L~nsstyr():Lsens 

Jean, (li~:r dut LlCc1 hi:i.Clnyn till landE)tf:j djLl.r- eller vi:t:x:tvi.~rld 



eller eljest ur n~ :f:i.nnos vara ElY siirslcLU' botydelD() 9 

TJccJdclEl förlnJd LlOt all 

havaron av fa0rik ellor inr~t s innan förbudet nedde-

U11 .'~lOtver}nlndc :lV V,J,ttc"nf'öror 

I denna kunc;örclsc D bl,n. att avloppDvattcn ej l.1tsltippas i 

vatt tid dessför:iJ!.-

ckt:i.on y on 

1) kloakvatten fWL: lJ!),rrör sc och SOD ej und tt 

behandling, varigcnoc avslit bar förorening fr~nskilts, 

?) annat kloakvatten, ElOL~ tcn vatten-

klosett och SOD ej und 

3) pressaft fr~n sil 

4) urin fr~n djurstall, 

~)) vassle GOLl e j ::~r av aJlcCi:Hd; spLLlkarnkttlr 9 ()ller 

6) galvaniskt bad ollor frän ikt bad hlirrörande koncentrerat 

SkÖljvatten, d~rcst tt behandling för 

bort u av 

.A:nL}i~:,lalJ. J~:e:.rl c1ocl<: cftcI' L1Cd.(:::Lv[lYldc; Ct"l b.tilsov'u.Tcls:nrjJI_rndorL llflclurlii tEtS 
"'_~""_""'_.>o ___ . .,...~,.,...... __ ... ,, __ .. _,. ___ .......... _________ • 

i sådant fall 800 avseG under 2) 0.'.1 nvloPPfwattnet utslii:ppe8 från 

enGta:ka hushåll sa::J.t :L t fD.ll so~'-.·~ a'V8CB Ixnd,cT' erna 3) dIer 

4) OD avloppsvattnet ut os i Dinera daj~ eller dike in os fastighe-

ten. 

viss betydelse Geno~ att den i fJofl.i.fLcra,r dc 

e utforn-

nins_ Det bör eneilertid observeras att h~ls enD tillsti:'tnd 

skal1 irJ.·.hti~~.:tr:l.S inXlarl f:jfj,claYlt 1.1t 

av fa brilwr 9 

t.ex. eellulosafabrik, slakteri och st~rkeI8cf~brik? inte f&r anIticgas 

utan f'örprÖVYLi.nc; hos v::~tt end o;:st01. I [')/1 (J 1'::\ oxenpelvi:3 on 

nejeri, cenentfabrik ooh ~onstGödselfabrik, skall i sttillet anll~lan i 

god tid före haG statens vatt cld.iOJJ .• 
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D. GencnSaLlGa, bestt:nnolscr 

Ansökan OD prövnini; av fr~lc;an under villGl villkor ut av 

kloakvatten eller industricllt avloppsvatten i vatt sjö eller 

annat vattenonride rS ske skall :0 till vattcmcloLlstolE,l'l, lVlL\1et prö-

vas ddreftcr i den son i 11 2r för ans 

vatte:nriittsdonaren eller vattcndonstolcn kn,rt dock förordnr3, att::illet 

skall behandlas vid 10: 32. 0;.\ e;iHler si-

viil avledande av kloakvrLtten oller jn~lstriollt avloppsvatten som torr-

av Dark, skall till 1 'vtd föroTclIlcvncJe av förrti,'ttniut;SLJ1rl 

s huvud sakLi c;a , 

Dylik ,'nlSÖklln krw oclrsli s Lill ldnsstyrelsen; i s~ fall kOD-

rier att behandlas vid , enligt 10:32. 

SynenL~nnuns utliitanclc aD blde för SOll hanen s en.Ii. El kap. 

vattc:,nla~~en skgll j':~,ilikt U: :3i:3 :L princj,p understiillas vattendor'lsto1ens 

prövninc. 

I El:40 , att O,'l ut ~v kloakvatten eller industri-

ellt avloppsvatten visar siC villa 

tets eller ets neddu1ande icke förutsetts, kan vattendonstolen 

neddela iinclrade föreskrifter? SOL i~l' c att förebygga eller i DÖj-

ligaste Li:i .. :nsh-:n ey} för frail't:iJ ',en. et hr en paral1e11-

besttiuDe1se till 7:57 röran(e oförutsedd skada eller intring vid torr-

av nark. 

Vic1are u f3 i 8:40, att V.'1ttendo;',"ltolens beslut eLLer 

utlc\tande ej ut hinder för l~nss sen a'tt? nlir stirskilda oDsthn-

di ter föreli~ger Dcddela de föreskrifter SOD kan föranledas htirav. 

Detta :LnnebEir att lij-~sen kan ir~Gr:i.p[l2 i:~ven OG vi:'1ttendorwtolen 

har beslutat i tirendet. 

On företag röran(e avI elV kloakvatten eller inc1ustr:Lellt 

avloppsvatten icke utförts inoD :L 10:62 ticl? i re ninst 2 

O.Ci t 

dvs, att neddelat beslut eller ut11tande rörande för 

1et, 

Jn det under utförandet av ett för enLL 

av }][lrt:? 

, vatt 

skulle visa siC, att visst arbete, Bor' beslut eller utl~tande rörande 

företaget föreskrivits, lir obehövli ? si kan vattendoDsto1eD enligt 

8:44 pi ansökan av deltagare i detta föroskriva j 

rigt vid dc 

? i.~vcnson :L öv

? sor' kan 
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vara p&kallade. Denna ~r en direkt notsvari 

serna i 7:59, 

On en f8.st 802 förklarats dolakt i för en1:L gt ~3k:ap. j 

har överg&tt till ny L~:c el el~.J:l c ikti att svara för den kost-

nacJ ;30;:, belöper :1 fast en (jfr 7:(0), och or ~en före ende 

för[,uLiL.at att verkutiilln. arbete, [iO:: tur för G utförande eller un-

att vad 

bnr blivit efters'ltt. 

Xr ett företa~ enli . '.- l-':.l -" ...... 8 :eöc tvtt ellc:r fl(0ra 0janrliil-

len, skall det sarJhi:illu? [w:: biist LLnrleD 

hanc11m föret eter. Motsvarande ler 

80Ll i:~r gerJCY1Dar.Jt :för er. On företaget ~r 

h~;,llc och en ("ller :CLera faDt er ei ukctll UEtL:h2:U.lc:t handha företaGet. 

[\1' dct CCL:.cnsQ1:t för fler tin tvt!. fasti er, skall för bnndhavandet ut-

en eller flera lcdanötcr. 

il .• AllnLinna b8stcLDuelr.wr 

ende j li:LDl'J.ar vatt8n.-

lagen :L fall till t:i.ll att annans :L ansprEck 81,-

ler c;öra intr~ln('; f'L c.ler:ma ,Dem son utsiHtc;sför dylik förlu.~3t? slu:l(~a eller 

inträng skall Givetvis ha erstt hUrför. Denna faststtlles av den 

nynd:i.ghct, son I'ör (vattendoDstolen ellor, då 

strskild syncförrit hi3,11 (j ~i, ved (jrb öI'a:nCl c ) . 
De allni:inna bostLuLlulsurna 

nes i 9:1-12. Princ en Ur, att ers~t son avstås eller 

för (?11er intr:ing, ska,ll li:>:mas 

av don, son jiulikt vntt o r höJ. 1 i t Dod. 

1, att tilHiDa 

2. att cljcDt lösa eller i anspråk annan t:Lllhöri e, 

3. att tj.llgodogöra Die vatt (eller vatten.kraft SOL' t:i.llb.ör 

D,nnan, ellor 

4. att v:i.cl var:i.EcnOG eljest nnnan e 

eller :i.ntr~~n[:, 

SOLl v!i:Llas [Senan er! olleT en [~t , utan hven dc följdska-



GOT.l 

staclgas s:'Uundn? utt O'·J en del av cm fasti slcal1 f3? ocll (:len 

aterstäende delen blir onytt för ellc]r betydancle v:i.d 

bec;agnundet cLirav CD berlittigad fordru utt hela 

fastigheten inlöses. Denna ler för siS.väl (lV j ord-

bruks- eller annun fasti c, av strönfall. 

eller slirskild del dlirav skal]. inlösas? kan anllig-

garen enligt 9:6 ålhggas utt fast [\ven inlösa 

sö.dan Hi s e , exenpelvis jordbruksred och L1.[\f:31{::l11cr? f30rl g8n.o~~1 

avståendet av fusti en eller del d2rav blivit onyttig för honoD. Det-

SD.r~~Lla giil1oy' :i.frEtga ou. 0:1, SO:, till följd f:tV fJkacla {t jord, hus, 

fiDke eLler annat bILvit onytt för (I(;f:18 

I Dotsats till vad SOD :':c 1 :U~iinr ii t t iJ 1:i. ga er gäller, skall 

vi_el bedö:·_landet av sJ,:ador? so.c t:L11 

gt,rd enl:L vatt ? hi.;,nsyn ~von till skadu eller l:Ldande av 

annan beskaffelJ,het ~ln rent Gl\OIlOG:Lsk. Ei~r:,ed avseiJ :Lnte skadr:_ iforu av 

t.ex. oinskat vlirde ur estetisk ? ty (;tt sEtdant }JDr i):ven cLono-

c~skt vlirde, utan hlirned Genas rena affektionsvärden. Det kan salunc1a 

vara fräga 00 en fasti 

ner och son d~rför för har ett vi:irc1e utöver narknad'3vi:lrcl et. ru-
ler det k~m (;n eller annan fJOJJ. t 

sL-irski.lt f3tor (YlScJ:r[~ och f W;, :i_ följd dÖ.rav för YLOnor:.) Den inte för 

gon annan, har ett spec:Lellt v~rQo. 

Prövning av os t:Ll1st~nd till enligt vatt in-

ledes SOL! rec;cl ncd (]i'. Q2~}i:Ctl2? DOL, vic')st Si_Ltt of:fc:ntLLggc)reu, D()t 

skulle kanske hhrvi.d vnra att befara att en Lllirkhgarc:? sedan han erh&l-

lit klö.nnedon on ett planerat J:'öTetac:, i cwoikt att :hö;ja den erstlttn:inG 

för ukada eller i.ntr:0,:nc; av förctacct, u e!: ... zmnaT~l sku.LLe ut ? nedL:,.gger 

kostnad Bjn c fall i. 9:12, att dhrcBt 

efter ansökningens offentli e kODtnad s ogondoL1, filr 

denna kostnad tac;aB j b vitt don prövau ha varit nödi.G 

och nytt sant icke blivit i uppenbar aVBikt att höja crslitt-

ningen. 

Ä~en andra dylika fall kan föreligga, vilka 9:12 synes kunna 

tillL~Dpas • har det förekoDL1it, att sedan det bliv:Lt bekant att 

en sjö avsettB skola för lC:rf,d't har ett påfallande in-

trcsue försports uto,:1~)Vlunc1e pcrDoncrc) f3ida att eEir förvi::i,rva nark-

onr&den, för v:Llka sedan av u.n tB ersättninc till följd av 

spolierade f3portstugeto 1nteTl 



B. Erstittning i penBa~ 

hö.rLfnln f'örekOC1T.l.Cr d ock? vLLlm kOd:lor ritt bollan(~lc~s L:~nt:~ro fra:n. Gtil-

landc bcstiinLlelser OC fl , :lto:rf':i.nneD :L 9: -74. 

Ersö'ttninG i pen~ar skall son re bcstLi'l~lLla8 att l,lt 

viJ"ket bet av' syftet att s~ik:r(j .. in.te: E~11S reVet. 

Grundro~eln iiI' att Qen c endos SOD avst&s, eller den skada, för

lust eller intriinc~ ,3 or: förorsakas, skall ersLittas L1.8d JulIa vö,rdet, I 

vissa fall skall dock ersiit lJ.t 

fallet, dd skadan a fast e 

nöjligheten att utveckla e till ökad produktivitet. I enliGhet 

Ded denna princ 8~11l en Ded 50 % förhöjd erstittning ut i b1.a. 

följande fall: 

'j. ]'ör t JOTd v[:.ttcnkraft ~.i.vramlOn Jör icke t:i.l1godog;jord 
'; ,l srluan? SOD uppenbarligen iiI' avsedd f~r befintl ell ():clJxld er 

·va TEtrld c 

2. Fiskeverk, bovat 

nad för ut o av vatte~{raft jtinför1ig anltiggninG för vatt-

nets utnyttjande, iivensoD för skada d sadan anlti~gning. 

oritten avstds, ellor SOD skadas genaD 

vatt eller annan iindring i vattonstdndsförh&11an

dena, (Till en deligaro i ett invallningsföretag SOD Dod stöd 

av 7:54 yrkar att före inlöser hans av invallningen berör-

danar]\: ut docl{ ingen förhö Int () :hcll er ut förhöjd 

ershttninG för s~dan skada sark, son bcstår diiri, att franti-

da torrlhGgning ~v denna hindras ellor försvdras genon vattcn-

Un-)(~l ;;1-1Y1-1° -1 (" ) 1-'1 "-.L." - •• L·GlJ 

NIan bör närko tiLL att för cJlmda t\. nart: gena::;, uppdi~i:mil1.g 

skall förhöjd ersiit Darken 

viixando grödan. De'tta innebhr bl.a. att föl' skogsnark utgår förhöjd cr-

stittning, Den inte för • Vhl skac1cvctrc]eringeYl nuste st1,lunda f3kogs-

IJarkon och viirderas var för sig_ Vid t ::lV viirdc)t av 

skadan d icke avverknings duglig 

skadan bertiknas SilSOD skillnaden uellan dot till nutid diskonterade 

fraDtida viirdot av den uegna " "'l' '}-" C< YO 'i) 'V-;~ r' ,l e-o i' ( -" (:" 't i- ()\r ,'i 'Y' el' cc, +) fl \r ).J .... 1 lAI:) .L.L ~ C.'-' _ U.. J J.l. -" J L~.L. -' u _J 

donna. 



nando av ersi:i:l;tnincs :t'ör :jord ~ikal1 i. ~i()T(tens v'~rdc inriikn!w vc\rdc;t nv 

!Iför dess brukande ()rforc1crl:Lga 

50 % icke fär beriiknas er. On det siHunda ge,ller en 

fastighet) SOD uteslutande anviindos SOD bostad, skall sålunda tontviir-

dGt röjenas för f:3 och sviirdot för sig, och förhöjning ut en-

dast pa torrtviirdet. 

Vid inlösen av jordbruksfastighet oller vid bestii~TIDnd0 oljest av 

ersiittning för skada ä jord skall riittspraxis (se Nytt Juridiskt 

Ar·lr;·v 1 9h i.1 0482) l' ;;Y1V,'-;'J· , .• "':1 __ L ) + '" V (,,1-_ et·_ bostac1sbyggnad? i el. en. L1r~n den. ned avseende 

storlek och utförande i övrigt iiI' nornal för fastighetens behov, anscs 

såsOT; till j orden hö:rand e? för des:::; brukande (erforderlig by[;gnad? ocb 

vars viirde sålunda enligt de i 9:48 angivna erDa skall inriiknas i 

Ersiittning för inträng, son bestär allenast i upptagande av dike 

eller vattenl 

ellc;r f3pri:lnl:~n:l.nG eller upp:Cörande av daLJEt ellt)r an-

n.an anEi,gGning? ut 

On en. fasttGbet? sm:: ljde:c clkada eller till följd av ät-

enLL vatt tjandcr~tt eller annan stirskild 

rhttiGhet, kan skadan eller drabba vtil iigaren SOD riittiB-

hetsinnehavaren. I dylika fall skall Gnl till ~igarcm 

och GottGörelsen till rhtt f~~L.nrJ.ctla V[lTCY1 b c stLiLU.1Elf3 V3.r f ör Sl.g fl 

Ersiittning i pengar skall sac ro 

av vederbörande uyndi 

ningen, I vissa fall skall dock i enli 

direkt till den son 

r:)ync:':~n) t:L11url(i:~nts crsij,tt-· 

rwd besti.lLlLwlscrna i 9: :)4-57 

fallet, ou en fast iL].' besvi:lr~'.(1 av i.ntc • Det hr sälunda vik-

tist att förvisr33, Die; OL: ntt en fasti tir Gravationsfri, innan er-

i3iittnil1G till u:tbetalaf:l, I tveksaDLlLl fall kan det vara Hi;:~pligt 

att nedstitta ers~t 

nans riHt e j rubbmj" 

C •. )i;rsö.ttn:i.nr:; in natura 

.- t 0 J. 'Vet spociella f'all 

för att diiriGe~on ha Garanti för att tredje 

fokal1 erscit inte ut i pengar utan f3ker 

in natura, detta försävitt ers~ttninc 8istni~Lmda i:Jiitt inte Dedför 



- (7 .> 

av anhet för on~ ollor an0ra parton. 

Det ena fallet ~r d~ 

vid att lti~na orstit för don tillGodo6jorda vattenkraften Benoo 

kraftöverförine eftar vissa i 9:13-45 vna ~;runder. ~;yft(".1!LLet Leod 

denna bestiL:Lluli3e torde vara att ttll ase dals den exproprierades 

rtitt till elen naturt soo on annan fitt tillstdnd att utnyttja, 

!,el~ el01s Liven ens intresse av att fortfarande kunna disponera &tuins-

tone del av denna t 

on likartad grundsyn SOD 

hTaften. 

Det andra fallet tir 

. ]]ako;:, at torde 

OLi. d.811. i dot f 

bcstliLiL1clscrna I'ö:raYldc~ ·vatten ...... 

thkter bercttt 8 att tillc;odoi;öra ._C;TLl.ndv,:ltter~ och annan cE;'ric;enon 

gått förlust nöjlighet att vid ogon vattcntikt tillgodogöra erforder-

li.g ve.tt , Ers;it '31-;:all hi'~rvjJJ ut 6onoo tillhandah~llBnde 

av Dotsvarande vatt att tillhandahdlla vatten skall 

onligt 9:46 civila den fasti , Ge('. vilken vattenti;lktcm ,t~r förenad, 

och deru~a skyldighet skall? oberoendo av a eller exekutiv för-

siH jning av fast 

Vattentiiktens t~r plU;;tic; att och för fra,_\t:idcm underhd,lla 

saLlt i Ldn a v behov gsa för vO.ttnc'cc til1handah:.i.llandc erforderlig 

ledning till den fast 802 tillerk~nts ersht j. nL~r.;nda forn, 

lCU11Y1a 

Ske, föreskriva att ersh , för s]\:D,da eller in cenor'. tjanCle 

av vattenthkt skall ut· 

in natura har vid olika tillfhl-

00 att vid skada & 
Dark den sh:adel:LdD.nde skullG kumw til1döLlafl c;rGt~ttnin,:; i forn av annat 

för honon lhnpligt Ii G 

fastighet. Förslag till esti:lnilelscr b.Liro~1 h[n~ förel 

blivit antagna, bI,a, av att fran vattendoGstolarnas sida fran-

hLUlits, att dlOt var strhltJ .. nde DOt den alL-iii..nna rL'.ttsuppfattningcn {,.tt 

p&tvinga lOn narkhgare jord i erstittning för sen skadatG) OLl han 

hellre ville ha p tninc;· 
o 

A andra sidan torde det icke kunna förnekas, att 02 det vid vatten-

recleringsingrepp vorG laGenligt nöjli för sökanden att i sthllet för 

för skadad Llarl;; kunna li~LmD. anYlI'lf.l likvi:irdj.g Dark i 



erstittninc, skulle detta i ej ovis ont 

iindaLlLilsen1:ic;a bruJcnLnC:;Clenheter~ vnJcc,t 

underl~tta bildandet av 

gen borde ske i sa;wer-

kan ned vederbörande orc':;m för jordbru];:etD rat~Lonal:Ls8rinEC. 

Vattcndonstolarna 

Jl'öre vatt vie} (le al1r.::::,nna 

eI' SOi~'. TJaD vid 

utaI'botandet av vattenlag8n före 

t~lLl en v;~i,Hmtl av doustolarnas arbete ned vattennal. Dcssuton 

li~ir.1pa,c18f3 sig cteSSEl 1 CY11i de sakkunniga SOD utarbetad o fÖI'slag till ny 

vattonlagst ilLndI'c ~n förr att behandlas av de allntinna donsto-

na att 'bli allt fler och fcrClrcl större • M8d hinsyn htirtill 

förcDlcg dc Daklwnniga ~ att vatt i förDta instans 

sklllle anförtros ,li~rr:Jki1(la sp ecialdoLlD"tol:lr? vo.tt c;nc1oDflt oleu:. B(:)DtLi,;:~D81·-

sor on vattendonstolarna vilka i c1et före enc1e i olika be-

rörts, dterfinnes i 

instanD i vattenr 01. o::!.Dcol ~L ar vattenöv8rc1oIwtolen, 

SOTlutt;Öres av tv:': avd81n:Lnc;ar :lV 3vea b.ovr~~tt. S:Lclta dOL18-Gol i vattenntll 

~r Högsta DOJs-Golen. 

Rikets vatten~onstolar, vars jurisdikti 

let sex, ntirQig8n 

Övre Norrbygdens vattendoilstol, tiLL Luleå ; 

Nedre N 8n8 va-Gtendonstol) ti.ll 

Mellanbygdons vattendonstol, förlagd till Östersund; 

Österbyc;c1enD vattendo:lstol, förlac;cl, tLLl f3toc,kholn; 

Söderbygc1ens vattenfloDs"tol, f 

Vtisterbygdens vattundonstol, förlaGd till Vtinersborg. 

Dc oli1{a vatt(;;ndOL1~3tolarnas en tir faststhllda gonoD Kungl. 

kunGörelse on rikets vattunCom::tolar av den ~j 1959, intagen :L vat-

t enlagel1 (dt er 11: 1 5 • 

Vattondonstol bostdr avon vattcn:ctittsdonaI'8 SOL, ordföran-

vattenrtittsingenjörer och vatten-



Ll.aI-'(;D.~l 81'1 nv jörern.a 

st (~k:n:i s]{ 

ingenJör) 1 oc11 dcn o.nc!.r D.~~rs};j.lt ljc;tri:d:'ff.mdc torrliiggnj.rlC; av LJarJc 

(a:,'r"l' k·ul·.L.ur'~e:''fp,·]· "l' e -..),. l; u ~.~.J ..•• ~ w l.. 

IJaj: t, Vid en och C3aL~~~.,'1. vattendo;:lDtol kan vara knutna flera donare och 

fl era Lin två ingen j örer, 

SO:.i ej lyder under landsr2itt. Av cle personeT) . SOl., vI::,les ttll vattenr:~tts~ 

ni:iLlnd onLin:, Dk:J,ll :L va tt orHloLlDtol en t j ih1St de tv& son av vo.ttonriitts-

clOl:.m.rcn :för varje kallas c1äd:Lll. fril} t ji:inst bör' kal.1o.8 niinn-

c1uni.i.n det lb.n? S o c:. beröres av cIot ifri':'go:varanc1o nö.let. Oel vatten·-

l1oi:18tolens sauf.nntri~de ldl10s vid syn ort och stiille, vilket tir van-

göra. 

V:i.Cl vattcnc1onstolarna :;r :L övr:Lgt ansti:\Jlc1a lagkunniSfi. vattonri~ittf3-

sekreterare och vattenriittsaoanuenDer (protokollsGkreterarc) Daut icke 

riittsutbilc1ad bitriic1cspcrsonal. Dessa tjiinster til1siittes av vattenöver-

c1o::.tstolen. 

bt~r att c:x.enpclv:L8 d.cn CYH) 

non luu] rösta oukull c10naren och den anC:TC inccnjöreY!. 

De no.l SOL'. 

1) 8.l1sCikn:.i.nc;snL1.1 9 t, ex. c;nJc ansökan OD tillstdnd till upp-

förande av' ett kraftverk:, 

~) st tf! ex" efldu t Llla.l1 OJ.;. bort c av' 

3) besviirsLdl? dvs. Ldl ende över beslut? sant 

4) underst , c1 vs. :'<'.\1 

svtir över utldtandet. 

kan under V:Lssa :fCirutstittningar hanc11tiggas 

av vattendoDstol. 

I förc1:i. 
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Rhttsnedlet Got beslut --_ .. ~-----.. _----~ .. _--.--.----._-~ crlli 10 • V~ttten-

alla 

stJenden och sk~IDn dUrtill. Vid besv~rcr skall fo~as tie 

klagane} cm vi.ll erop'~ ti.ll stöd. för ~)ök[1n(~.ct , 

ler beslut, variG fra;lsthJld 

.;it~vsinvUndninG7 slm.ll onli frcJ] det beslu·-

tot avln.mnats sti:il1as t:Ul vr",tt C) ':1 r c::' t t c)(10,3lren. 

För besvir över RnDan .. - .. _,---,->-.-_. eller beslut under örrii t tn:Lni~en 

utl~ltande er i sthllet en besvtirstid av 

förklarats avslutad. Bcsviren skall 

vara ställda till vattendo;,stolen och avl~ilnaD j 3 excL'pla:c. 

Ntir besvhr anförts hos vattendoDstolen, skall vattenrhttsdonaren 

und err[l t tf:;' :f ? DO;,', enli, 11 :86 andra stycket har att 0-

:fördröjIigen till vattcndo'stolen insända det vid förrtittningcn förda 

1,onc ept prot okol1c:?t j ~~::]t o kartor? I kostnad OCll övrie;a 

hanen so,c berör sakon, 

Sedan alla handl inkoL;nit och besv':i:cr:3tiden t till Li,ndn 9 

skall vattenrtittsdoilLren utftirda se OG besvären och tillsttilla 

aktförvararen ett , I son skall 

bl (I r-l, angi.v·as V'JD8 t::Ld 7 irlOJ_c v:Ll1con. ~vGe förklaring över 

besvtiren sant, d~r det l tid och E.l för 'lat"· 

tendonstolens be a'v LiLi18t~ 

Över :Lnko:~mn. en C;i,vge 

förelagd tid. ]!;ventuC?llt ka:0. t:U.lfcilh:t.LLL ytterl:i.c;c;X'e skriftvi5xlini~; 

beredas pn.rterna. Ans V::U1l1C i:1V eller 

kan av vattenr~ttsdo:llire s, 02 skhl c1~rtill förefinnes. 

HuvudförhandLi.ng i ;dIet les vi.d ,:;yn .:} stii1let eller, diil' n:llet 

kan prövas utan syn, 1 annan för erna v~ilbelti,gen ts~ 

utslag i .~lot skall efter syn eller annan förhandl 

l1ecldolando. l tiden inte utshttas senare tin 2 n~nader efter 

be,skedet, 

Betrtiffanele kostnad i be yattencloDstolen efter 0;,-

stiindigheterna 9 huruvida en bör t 20tpartorna daras kost-

nad eller, där besv~ren bifalles, klaganCcn bör erh~lla erstit för 

Vad uJ?deI'sttllll1.Ln{~s';i::t~ betriiffar? i 11 :90, att o~ utlatan-



har förri.~ [~tt tiLL v:",ttendo: :stolen :Lnr3i:i,n(l,.:~ b,arlll.--

lingar i cdlet :Lno:. (".:< r'L ~ "~l '"") 
)...) ( ~ ~ __ .l' ".'_ " tid. DO:' er för ~nförande av bcsvLir. 

har ej r~tt till ers~t för bevakande av sj.n talan i 

und erstc,.llninc;sL,i.l ,Har be sv:.:Lr anfGT't eJ) 

I underst 9 dir besv~r inte anförts, :3kriftvii:xl 

triiffandc" Tör 

förrö.ttnhlgen, 

skett, 

• kan) diir besviiI' inte anförts över syne-

utl\tanc1e faststiillas utan att 

Or-; vEl.ttendocstolc:ns beslu.t sl:;ulle föranledn v~ii3en 

i den vid syneförrit uppriittade delakti 

~,tolen emIi ntt upprctttn.ny 

t enlighet n(;c~ C10l[3toluns beslut. 

OL, j t~nlikt vat t ne c i vattE';n 

för vattnets till C: f3C1.S0;·] r!:r':Lvkrcd't eller till vattenre erinc 

eller till t eller till korl.binera-

,Je företae; enli ') eller ceddelas i syftE'; att vinna (jkad nöjlig-

llet att utnytt;jn. vatt(]:nkrn:Ct ::~ndrD.(lc bC~jt.:~;:1rJelser rör;::m(~e 

~ed vattnet, sd ali~cer det enli 11 :95 sökanden att sA snart beslutet 

vlJ.nnit till kostnaden för 

vattendoJstolarnas 

il\: 2i.V f t ::JIGLll för vattnets til e 

sorl drivl<raf't b(0Dtt:,:'~L1CtD i f le Lill dcn förut icka tillgodo-

vie1 

naden, DLi.r'lec' vatt 

ser .isyftas vattenkraft, skall a en. b e 8 t ~:ir:~)].a;':3 t 

förhdllande till Cen t vnttonkraft sar vid ten kan ut 

Avses att utnyttja de~ ut fördelaktigare sitt, 

skall aVGiften beDt:~;l:CX1,3 i :f'örl:1:1l1,:cn.c l c t:Lll en av vattenkraftens 

vtirde so~ genar för orjn{; j i:i.n-· 

ve.l t av _.lOxk? DkalL 

er betriffandE'; företag en-

Ii 7 

Y1arl\:s torrl 

Där till för on ;3ka.l1 s Dtorleken uv viss vatten-

kraft, skall den ut 1,(')(1 5 Icronor er hL~[J'tkraft, Skall en berctk-

nas efter i viirc1e vattenkraft eller efter tnacl? UOLl bero·-

des Dark, skall den ut eller tnac1en. 



-ei.ll f.li .. ndre b0'~ 

lopp ~n 50 kronor skall enli 1960 icke erläggas. 

'1'alan not vatt cnclo ~~i3t(JIs do, (:110r bCiJlut skall 11 :98 full·· 

följas till vattonövcrdoDstolon. 

För fulleörandc av Svoa hovrlitts SåSOLl vattenövordoDstol 

s1(a11 enli 11 :16 förutan lagfarna leda~öter finnas vattenrlitt 

Dessa skall vara i vatt tekniska bohandl sakkunniga och or-

farna. Vattenrlittsr~d utnliones av 

VattenöverdOLlEJtcJen :~r c1CJ:~.för ,le leda:öter, av vilka Dinst 

trE, skall vara Lt{~farn8 .• :Flera iin :fe;:~ ej sitta i r~ttcn. 

Talan Dat vattenöverdoDstolens dOfl eller beslut skall enligt 11 :108 

fullföljas ho", 

Sodan vattcmöverdoDCTtolens ci.cn oLLor Ellutliga beslut vunn:Lt 

kraft eller Högsta Doustolen slutligen ort djt fullföl jt "_l~n, sl<:Ttll 

dODstolarnas akter i 

I n och handrlickninc Elar~ 

ou ansvar för övertrlidclse av vatt 

kortfattat beröras. 

Isatiband Dod beslut) outillstfind till utförande av föro-

enli2;t vatt 

fö:rT~ittninG j 

vits, kan vattenJo8stolen ellor, ifrdga 00 syne-

av det 

sedan detta fullbordats. Denna besiktn skall verkstdllas av sakkunnig 

person. 

Skulle det vicl 

vattendoDstolens beslut eller e blivit ~jordaj att 

allGdn ellor enskild ritt 

ifall alludnt &tal dird kan f0lja? att Geddela, att rittelso bör ske 

irlOD ViSEl tid., vtc1 i~vtmtyr ntt :förhfcllancJct oljeut ,'lnni::tlcsför allDLinne 

Menar 9 vars ritt tir beroende av annan tillhörig, helt eller 

c1clv:Lf3 uppförd i vatten, ollor av annan ttllhörig grundvatten-

tcikt? att OD el101' tc,ntiiktE:Jn Jntc tillkorIDit :L ord-

ntng, eller into lir av beskaffenhet, s1 onligt 13:3 vatten-

rittsdonCi:cen (1[r00 fraDstdl10 nnsökan förordna sahlcunnig person att 



h(\'lla be Kostnudon för sa dan bcsik sk,dl 

gtildas av sökanden; L~V nöL:al-:.duYJ. kf:L11. 8t)c1ayJ. l j".1C.1J,Ct pröv'aG 9 

s av tLg(],r(~nn 

.Agare ElV i vatten eller av crundvattenttikt kan enligt 13:4 

ifI'~iga , 

Ou i vatten eller grundvattentill{t utan före-

ende prövning, och det tir , att prövning bort föregä, kan en-

ligt 13:8 överexekutor förbjuda arbetets fortstittande, intill dess pröv-

uing tigt run, tivenson förordna o~, handrtickning till rtittelse i vad olag

ligen f3kott, ~)aLlna gtiller i. princip cEi,:cest arbete;, tiLL vilket ti11stånc' 

liirlYJ.i:1ts, utföreu i strj.d ,LOt de för arbetets utförande; lii;·.1naöe föreslcri.f-

terna. Motsvarande; bestU~ne18er gUller on olaga crtlndvattcmtiikt 

eller olaga utsliippande; av avloppsvatten. 

OL!. i enli 1-:1.8(} i (elle;r ,::lV t lL~:cmade föreDkrift er 

rörande hushållning ned och e av vatten inte iakt 

rtittels8 ej genast Sker, kan enl ansökan av den SOD lider nen 

utLJ.iitningsuannon i orten r.wcldela och ut h:outnaden 

hiirför av den. försunl 

Den SOD efter erhållet De c tiTL e l vatten el1er till 

'L" ;) an .. L1gganue av grunclvattenttikt eller till verkstiillande av vattenreglering, 

vattenavI eller irrvallning underlåter att utföra föreskriven an-

ordning eller åtgiird till för e av skada, straffas enligt 13:12 

ned dagsböter eller se; i 

:L str:Ld rwc.l förbud 8:\1' vatten.c:lo;:mtol utan erfordcrLi .. [S rening ut-· 

er avloppsvatten, varos i G i v:J.tt ? sjö eller an-

nat vattenouråde. 

OLl n:.1gon upp tlic;e)1 t~lgeT bort eller fördi:~rvar va ttenni:~rke eller 

observationsrör eller stirskilt fixpurJ~t, vartill dODstols eller 

annan nyndighets beslut O,:l c i vatten eller c; av vatten-

töjd elle;r vntteurc erin[:; eller rörande hur31dllning ~·.wc1 eller t:L1lgoc~o-

görande av vatten htinför s ,straffas }uln ned bö·ter eller ftingelse 

i högst sox er. 

]'örSllLITJar dCl1 DOLl i=~r att lJ.nderhåll::1 (like ()llm::, k10aklec1-

ning vad honon dtirutinnan ålig[Ser, och btittrar han ej 

sant bri st en, sE, k.c"n enli 13: '16 de)~ DC),) lider L'eI}. av :f:'örsun.Delsen 

kalla två oj 

vit av dec vitsordad, att e[on :f'öruuc-:lligcs bekoDtmlc1 verksttHla arbe-

tet. DetfJaLlna u/iller b(~tri',:rfanc1e annan le 



sådan vallbyccnad 80D s för andra i vatt o., \r~~18dc1a före tag 

tin son berör flat er stir8kil~a besttin~elser, 

Har till utförande av t 

n.ats lån, SOD ej till fullo erbetnlts, eller till sQciant företag HlLl-

nats bidrag utan erbot,a1ningD frän av staten för jndarrl1et 

anvisade anDlae ellor ur skassa, under villkor, att det verk-

stti11da arbetet vederbörI es, skall, dEr försu~Jo1se i un-

derhiiIlet :iger TlJ:J., den :L1): 1 () rtitten för dOD DOD lider Den av 

försuDneIsen Btt Djii.lv botp, briutcD, tilH:ol'JJa liinsstyrelson eller don 

nyndighet f Jon iit-

njutit understöd 1i:inetD iJl\ogiJviirdf::)styre1s8. Kostna-

fall av utntLtnincss~Cl[Hl OL18dolbart 

uttagas hos den försus1 

Nti,nnda best~i!lLOlDC torde VD.ra av bc;tydeL38 siirs1d1t o;~; större 

torrltiggn:ingsJörcta l ;, dc,r flera j orc1'bruJ( l;an vara :L y[~sentlig bc~' 

roende av att före t underb~nlGfJ. 

Ett annat la [';rua1 DOD har stor j:Lr:::d'Ct:Lsl\ betydelDe? 

ser företassDtyre1Elerna vid handhavandet av företagenD 

" '1' '1 ' sc~rs {l. -c vad. av-

s? att vad i 3:15 Dant 

3:17-21 ~r Dtadcat, skall Dotsvarandc; til1änpning ifråga aD företag 

enligt 7 resp. 8 .,. 
.1. e inneb~r bIa. att styrelse-

l o d. aTJ. Ö t er 1 DOL:' e; (;n o,:: att ÖWlsJu':id[} el eL tillko;:rnando b 

oljest uppsåtligen eller av vårdslöDbot tillskyndar dal 

or oller 

i före-

ta[';et skada? skall syara för skadan cn för alla och aJ,la för on. 

~:: 1u.t b o st ti:Ji:i':"lscr ------,--,_.-. 
Med avsc:cmde de rcttt ur och di ter? son enligt vattun-

lagen tir förenade Ded 14:2]]od 

~gare likst~lld don son Ded stad obctl:rcn-

""'O' t}' el) b~"Yl' ,1,+ "I' 'I~ ~"·"·Y' Yl Coll E'1' ~.)C-\, '- _. GO .. l; ,)v __ .!.vJ.J.L_c.-<.. G ... '", t:Lllhörande kronan eller allntin 

inrtittning, likaDA don son under fidoikonissrtitt innohar fast egendoD. 

On någon för upp eller eljest SfiSOD förberedelse till 

företag enligt vatt vill verkstti1la ntitningar eller andra under-

C::Ökn:ingar i.\. annan t:i.l1hör:i,c; fast t Ui.nss'tyrelserl förer:lkrLva att 

erforcler1igt t:i,ll tri:~dc under viSe:; tid uhall 1 t\,rma s , I,b.nDDtyrelscm tiger 

också stadga förIlUc;, :lOt D.tt vid vi.te f(jr undersökn:ingarna utsatta vatten .. 
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D~rkeD eller obscrvatioDsrör rubbas, Pör skada och in 

::w undersöloJingarrJ.a skall crsiittnj.ng L5T.mas till fu.LLa viirdct. 

Den vars r~tt iir heroende av ned vattnot vid annan til1-

höri.[~ byggnad? e jförvLic;rlw tl.l1triLe1c tLl1 stiille eEr vattenni.~rko 

pecel) iir utsatt eller del av anteckninGar, 

son det ålagts by iic;are att halla över gjorda iakttagelser röran-

de vattenstånd eller vattnets (14:6). Inte heller fir don vars 

rtitt lir beroende av gruudvnttentiikts nytt 0, fUrviigras tLl1triide till 

stiille, diir observationsrör tir utsatt eller vattenn~tare anbragts ellor 

att diirsttides utföra erforderliga undersökningar ellor taga del av an-

teckning::-J.r son det [llaets gr:...mc1vattenti~ktens Li.gare att föra, 

Erfordras för tillsyn av dike ollor annan 80'[1 a'Vf3E;S l 

vattenlagen tl.lltriide till annans fast 

On c1i::\rigenoLl eller genon arbete I:'OJ .. :. tir nödvij.ndigt fdr a:nLicgn:Lngens vid-

:~liJ.kthålland() vId.las skada för fast ens tigare eller annan? s~Ell sk~-

ltG erfJiittni.ng h~lrför Lj,unas. 
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