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Förord 

Hö st en 1963 startade s i sClIuarbete me llan la..'lt bruksnärD.nden i Upp 82,la 

Utl1 och lantbrukshögskolans hydrotekniska institution den s.l:. 

Sävjautredningen. Dess huV'u.dsakliga syfte var att klarlägga förut

sättningarna för bildandet aven topp organisation för de torrlägg

ningsföretag sm:;: ansvarar för underhållet av de större vattendragen 

inom Sävjaåns nederbördsområde. En sådan organisation bildades på 

försommaren 1965 och antog namnet Sävjaåns vattendragsförbund. 

Den arbetsgrupp som haft utredningen om hand har bestått av lantbruks

direktör C Hellsten, akademifogde S-O Berg, ingenjör A Nylander och 

undertecknad samt som specialist på spillvattenfrågor docent N Brink. 

Denna publikation innehåller ett föredrag som behandlar kostnads

fördelningar inom ett vattendragsförbcmd och ett förslag till organi

sation av Sävjaåns vattendragsförbund. Detta förslag utarbetades till 

det sammanträde, vid vilket förbur..det bildades. Vidare finns här orda

lydelsen till den överenskommelse som representa..'lter för torrlägg

ningsföretagen underteclmat och stadgarna för förbundets verksam_het. 

Slutligen ingår även det förslag till kostnadsfördelning mellan 

spillvattenintressenter och torrläggningsintressenter som utarbetats 

följande uppsatser vara a-Il intresse. 

G Berglund, Ors8.k~ till skördeslcadorna i Uppsala län hösten 1960. 

- Grundförbättring nr 1, 1961. 

LantbrukshögsJ~olaDs skördeskadel<:OIllllli tte? Åtgärder att förebygga 

skördesl:ador. - Lantbru}:shögsko12,::J. sept. 1961. (stencil) 

C Hellsten? Sä-vjautredningen. - GrundförbEittring nr 2 1 1963. 

G BerglU:'ld, Vc.ttendragsförbundets organisation. - Grundförbättrinc; 

El' 2? 1964. 
Ii 

N Brink, 

l!'ördelningen av ko stnaderna inom ett vattendrag sförbund. 

- Grundförbättring nr 3, 1964. 

Ansvarsföruelning vid lli.derhåll av vattendrag. - Hygie

nisk revy nr 1? 1966. 

Uppsala 



Kostnadsfördelningar inon ett vatter'.c1ragsförbund 

Av agr. lic. Gösta Berglund, :B'örsÖJcsavd. för E;yclroteknilc 

I :Bör j 2":'11 av 7; de kap. vattenlagen stadgas att om man gör skada 

på ~ledanför liggande mark vid dilming ~ så är den dikande skyldig 

att ersiitta den s~:adelidallde. I pra:ztiken har ma.'1 sökt bemästra 

problemet )å det sättet, att dikningsföretaget givits så stor ut

sträckning att skadol'na hållits så att säga inom företagets ram. 

Att ~etoden i större srulliuanhang sett inte är hållbar inses lätt. 

Ve.rje dilming innebär att man ändrar 11å avrinnings- och magasine

ringsförhållanden inom dilmingsområdet och detta påverkar själv

fallet även avrinningsförhåll~1dena neiströms - tyvärr nästan all

tid till men för de nedanför ligga~·lde. lfö jligheten fö'i~ de sl-:aG.e-

son inverkw- nedströms av ett enskil t dD::ningsföretag i regel är 

svår att påvisa. Först den samlade effekten av intensiv åker- och 

slwgsdikning inom nederbördsområdets ytterområden ger under neder

bördsrika år de katastrofalt höga avrinningsintensiteterna i de 

större vattendragen. Därtill kontiner att den stora mängden smådiken 

SO)l Lie lige;'1 rensc:~ 3 ger ett grumligare vatten i huvudva ttenfårCtn? 

som 1irigenom for~are grundas upp ned fördyrat underhåll SOD följd. 

Vattendragsförbundet är den ranl? iLlom vill~en en rimlig fördel

ning av unclerhållskostnaderna skulle kunna åstadkomnas. Sedan spill

vattenintresset betalat sin del av underhållet gäller det att finna 

en grund för fördelningen av övriga kostnader mellan huvudvatten

dragets båtnadsGarkel' å ena sidan och högre liggande marker å den 

andra. 

Fördelning av kostnader mellan huvudvattendragets båtnadsmark och 

hjg.ce ligr:,ancLe ['l8.rk 

I~n fördelningsmetod som kan kallas _;iä~för_~l_§.e~e!0.0:.eE innebär 

att man j~~för den sist gjorda förrättningen med den tidigaste SOB 

finns för S8lllillc1. olrlråde. l1an ser då vilka bottenbredder som gäller 

vid den sista projekteringen. I den gamla förrättningshandlingen 

finns fastslaget den bottenbredd Gom då erfordrades. 

En rimlig förJelninc;sprincip skulle elå vara, att båtnadsm8xker-

na betalade Ul-;.derhåll i proportion till den bottenbredd , som fast

ställde s i elen gamla förrö.ttningen? nedan hÖgT8 1.iggande marker 

skulle svara för det öl~ade underhållet på grund av bredelningen. 
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:~etodeCl k2:Cl SYYlaS €rl2::el och }::orrekt? iLen lieler av 3-Gora svag-

heter, 3s1undä lmn stora förändringar i vattenföringen ha inträtt 1 

recle.:'l d'.i clell d.ilmir,-z :'':ireto[:;s SOili projekterats i enlighet med den 

endast en förrättniClS och eventuellt ingen förrättninG alls. I 

andra fall 1\81 gällo., att vid. den senaste förri:.,ttningen någon bredd-

nillg av årännan praktiskt taget irl"Ge företagite, utan den snabbare 

avrin~'ling som :w.an velat åstadkomma? har erhållits genom att åfåran 

rs.tat s ~ brotrlliJ1.nOr vidgat s 1 daDillar riv i te ut o sv. I enstaka fall 

kal1 metoden ge goda UPplyslling2'.r Ol,'! förändringar i avrinningsinten

siteten under en viss period. Som allmän metod inom ett helt neder

bördsområde torde den irlte vara användbar. 

En 8,nnan fÖl~delningsYJ.etod som kan kallas ~c12aE.l2.lli..E:e.l0~eE:. im'le

bär att Dan försökn' s1:atta den totala ökningen av den högvatten-

avrir:.ni.r~<5 som intrb.tt genom att onrådet dE::ats. Några uppgifter om 

avrinningen inom det aktuella oDrådet frå~1 den tid då landskapet 

ännu var täBligen opåverkat av dilming ~ finns SOlil regel inte. Data 

från nSirliggande och likartade områden måste därför användas. rör 

Sävjaåns nederbördsområde skulle de resultat kUllna tillämpas so;n 

r=LYl~·~.2..::.1gsfQrb .. ållo.~·lC_e!.!.8. i 11. or:-i. ~Je~deloIT~r2.det och ,Plorol1a. jfl·oroll.a är 

" ett ca 135 kL"- stort omr&de ~ 80,:1 iLe praktiskt taget opåverlcat av 

&1:1'0.1' utan även skegsmarl::er [';eEoLldrages av effektiva avvattnings-

systeiJ .• Pörhål12l1det mellan hög-vattenavrinningen från dessa båda 

område~'l vore Gn ri:;:o.lig fÖl'c1e1ningsgrj_i'ld? då det gäller att ange 

den del av u.nderhåll~.::~;:o stnaden som bör falls. P?L båt:-:.ad smarkerna 

och den del 30m bör bela3ta hösre liggande mark. 

~råson invänder r::.~hinda att båtn~d.smarl:ern~ borde ll.llderhålla 

eL Q r: .. ford.rade 

och högre liggande ~arker endast belastas med kostnader för under-

hå1le~c 8.V bredclninge:Clo Högre li:?;c;ande marker o:ri::ulle då endast be-

lastas m.ed en m.a.r;inalkosti'lad. rIat en sådan fördelning lcan invändas 

att högre liggande markers dikning inte bgra förorsakar högre av-

rinningstoppar utm: t>{en en läGre lågv-attenföring med åtföljande 

sta.rkare igenväxninG' samt gru_mligare v8,ttOi:. GOl!', 8er upphov till 

A tt i detalj utredö. hur a.lla dc 8S8. fa.ktorer })ctVerkar lli1.der-

hållskostnaderna i ett vattendrag läter sig inte göras. En rimlig 

kompromiss kan dHrför vara att de~a underhållskostnaden i propor-

tion till högva:ttenförL1Gen i det odikade L~ld8kaj)et - båtnadSY.tLar-
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. ke.l'nas-2.J.J.del··--oc..b.i.:C:d 1 J na.d..erL:m.e.ll.a.n-...b.ögvnttenföriIlgen i <iet dikade 

och det odikade l::J.::J.ä.skapet - de högre liggande markernas &.'1<iel. 

~T8.gra juridis:-c& möjligheter att ta ut avgifter för huvudvatten

dragets underhall av redan befintliga <iikningsföretag på högre lig

gande marlr finns som regel inte. Denna del av underhåll sko stnaden 

måste därför täckas på annat sätt. 

Kostnadsfördelr~ng mellan företaGen 

Njr spillvattnets och högre liggande markers andel i underhålls

kostnaderna fråndragits? återstår att göra en fördelning av den kvar

varande kostnaden - tidigare benämnd grundkostnaden för vattendragets 

~mderhåll - på de eUGkilda fastigheter som innehar båtnadsmarker 

kring vattendraget. Som en första etapp göres en kostnadsfördelning 

mellan de olika dikning sföretagen. Därvid bör i p:!:'iucip gälla att 

varje företag svarar för un<ierhållet inom den del av vattendraget 

som respektive företag omfattar. Ett delructighetstal som består av 

den för företaget aktuella längden av vattendraget multiplicerad med 

vattendragets bottenbredd + höjden av slänterna synes g€ en accepta

bel fördelning. Slänthöjden bör ~å fastställas som en standard-

höjd av förs18.gE3vis 1 meter. 

av företaGets del i v2.ttendraget (L) 88.nger bottenbred<ien (B) plus 

två meter. 

D =; L (B + 2) 

I princip s~~lle alltså grundkostnaden för vattendragets under-

håll ln.mna fördelas mellaJ.'- dikl".'.ingsföre"t2.gen enligt den...Yla regel. 

Även åeträckor di::.r inga diYJlingsföretag finns, måste bli före

mål för visi3a underhålls8.rbeten. :l!lör dessa sträckor kan det bli 

derna. Det torrläggning sföretag SOlit är beläget nä:rnast upp ströms en 

sådan åsträcka är den kategori, som j vissa fall bör ha stort 

intresse av att sträckan ifråga underhålles och följaktligen bör 

ta en väsentlig del av kostnaden. Om åtgärderna ifråga är till 

speciell nytta för någon fastighet och defi..na inte bidrager till 

!-\:o stnaderna för underhållet genom något dilmingsföretag, bör för

bundet söka träff8. överenskOliL'l1elsG med vederbörande om ett skäligt 

deltagande. Övriga kostnader för ifrågavarande sträckor får bestridas 

av förbundet. 



Sävjaåns vattendragsföTbund 

Fö::.'b'Jndet s sy:;:'te och uppgifter frmilgår av första paragrafen 

i stadgarr.a. 2ent praktiskt kan man säga följande. Vattendraget är 

en enhet och för att fungera tillfredsställande måste det även 

s}::ötas som en enhet d.v.s. ingrepp inom en del av vattensystemet 

påverkar vattenföring och vattenstånd nedströr.ls i vattendraget och 

därför måste åtgärderna samordnas. På senare tid har spillvattenut

släppen fått en sådan omfattning att det fordrar ett. samfällt upp

trädande från deras sida, som nu måstesva:ta.för·vattendragens 

underhåll för att få en rättelse till stånd beträffande fördelningen 

av underhållskostnaderna. Därutöver utnyttjas vattendragen även av 

intressen som inte på något sätt bidrager till att hålla åarna i 

stånd och dessa intressens koskladsdel bör rimligen bestridas av 

allmä::ma medel. En al-:tion från ett enskil t företag för att rätta 

till dessa r.lissförhållEmden är dömd att misslyckas 9 medan en samfälld 

aktion f:cån företagen inom hela nederbördsområdet ställer frågan 

i ett ~1el t aUl1.at läge. 

Geegral'is:cG 28.r:~Cca~lfaller förbundets verksmnhetsom:cåde med Säv-

jaåns nederbjrdsor.lTäde. Allt av hydrologisk karakt~r som sker inom 

llederbcrd 30mrclclet är s~v betydelse för vattenföringen i huvudvatten-

draget och måste därför vara av- intresse för förbundet. 

I första hand inriktas dock verksamheten på att hålla de stora 

v8,ttenvi:1.garna i fU2"lktioDsdugligt skick. 

Vid förbundets bildande har vi starkt begränsat antalet medlem

:::lar. Endast de ,torrlä.ggningsföretag som berör åar med en normal 
,. " ........ ').. 3 .'0.. '" 0'0 • 

hOg-T8,·c"tenlorlr.g !"]2. Llgst 2 m /8e1;:, har an se "t; L; s E()c"llvskrlvna som 

Dedler.lClar i fjrbL;~Lclet. 'l'orrläggningsföretag son faller utanför denna 

ram OC0 andra slaG av intre sconter får inl:oillma med ansökan om 

medlem3kap till förbundet och därefter blir det förbundet s sak att 

avgöra on vederbör&.'1de skall vara med i förbundet och under· vilka 

villkor detta skall ske. 

De torrläggningsföretag som ansetts självskrivna vid förbundets 

bilday"de är följande: 

Se kartan 

G.B. 
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st,vjaån - runboåns yaf 1962 

frctur.a - Karby df -38 

Le j E;·t2~ vaf - 39 
o 

T " lJUDaoy Art~r df -49 

PL:~dens sjös2cnkYlingsf. ~28 

Sddersjöns sjös~nkningsf. -33 

Storågrenen 

Storåns upprensn.f. 1949 

Övre Storåns df 1890 

Vidboåns tf -34 

Endeberga - Tibble df -27 

Tarfsjöns tf -45 

se..mt Lillå..11.s vf -48 

Prågan om anslutning till förbundet har nu beha..YJ.dlats på 

santliga dessa företags årss8T'1ITlanträden och resul tat-et- har blivit 

följande: 

Se J.:artan 

respektive företag har skyldighet att ~nderhålla. An-
. . ~ L (3 + 2) 

(A) r~-:'kE~,S ut enllgt Iormeln A = 1000 där L är 

den till företaget hörande åsträckan och B den för 

sträcka g~llande bottenbredden. L och B räknas i meter. 

Eö:r'cundets beclutande argare. utgöres aven fullmäktigeförsarn-

lir"g dir nedlen;larna är repre senterade i förhållande till sitt 

2cndelstal. 'I'ilJ. QCYlna församling har medlemillarna rätt att utse en 

~~112i~tic~ fj:r v~rje päbörjat 25-t8.1 andelar. 3CB verkställande 

organ ~~l1gerar en styrelse på fem personer. 

Arbet SU;J;'."J;;ifter; E'örbunc1ets första uppgift är att organisera ett 

geL18Dsa:'f1t underhåll av vattendraget. AV,sikten tir &tt eD vegeta

tionssi::ärning årligen skall utföras i sam.tliga ågrenar som är anslut-

na till förbundet. Des suto11 skall årb_gen ca. en tionc1el av åsyste

m.et rensas {,led grävskopa. En plan för dessa arbeten måste uppr~ttas 

ongiienc1e. 
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finns det ~ven andra intressen i vattendraget. Vi har högre liggande 

Ele.rkerc. avvattninG} vi har sträckor i sjiilvu huvuclvattenfåran där 

ingen ~Llo skyldig att Svara föl:' under:r~inlet och vi har friluftsintres

sen och naturskydd som vill ha ett ord med i laget. Det blir där-

för en uPPGift för förbundets styrelsG att förhandla sig frmll till 

ett rimligt deltagande från det allmännas sida i vattendragets under

hs.ll. 

Finansiering: I den plan som göres upp beträffande vattendragets 

unde:rhåll ingår även e::l beräll:ning av den årliga ko s tr18.cl en för 

arbetet. ~esBa kostnader bestrida~ i första hand med de 8pill

vattenavgifter och al~ä.rma mede1 SO,J. förbundet förha...Yldlat sig 

till. Vad därutöver erfordraf] debi ter8.s ut på de till förbundet 

anslutr.:.8. t(')rrläggningsföretage::l i förhållande till al'.delstalen. 



Överenskommelse 

§ 1 

Undertecknade representanter för torrläggningsföretag som berör 

SEivjaån, Funboån och Storån överenskor:lmer att gemensamt handha 

rensningen av vissa i särskilda stadgar angivna dikes- och åsträckor 

vars underhåll åvilar de enskilda företagen samt i övrigt hand

lägga sådana frågor avseende vattendragens skötsel som är av gemen

samt intresse för företagen. 

§ 2 

Denna sammanslutning av torrläggningsföretag skall benämnas 

Sävjaåns vattendragsförbund. 

§ 3 

I detta fÖl'btmd ingår torrläggningsföretagen som medlemmar. 

Be slut inom fÖl'blmdet fatt':H3 av en fullmä~:tigefö:cs2wnling. 

§ 4 

Varje till förb1L~det anslutet torrläggningsföretag åsättes 

ett andelstal. Detta andelstal beräknas i princip enligt formeln 

A :::: 

där A = andelstalet 

L (B + 2) 

1000 

L :::: läGgden av de dike s- och åsträckor inom föret2.get 7 

vars illlderhåll skall ombesörjas av förbundet 

B = den f~r respektive sträcka fastställda bottenbredden 

L och B räknas i meter 

De på detta sätt framrälmade andelstalen kan justeras med av

seende ttll slcötselsvårigheter m.m. inom de olika åS1iräckorna. De 

slutgiltiga andelstalen för medlemsföretagen är upptagna i en för

teckrdng som bifogas denna överenskommelse, se bilaga 1. 

10.03.1965 G.B. 
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§ 5 

Medlerunarna representeras i fullmäktigeförsamlingen i förhållan

de till sitt andelsta1 7 docl\: så att varje medlem företrädes i full

mäktige av minst en ledamot. 

§ 6 

De kostnader för förbundets verksamhet som. skall bestridas av 

medlemsföretagen, fördelas i proportion till andelstalen. Beloppen 

erlngges till förbundet i form av årliga avgifter. 

§ 7 

För verksaBheten inom förbW1det skall gälla de stadgar som 

bifogats denna överenskommelse ~ se bilaga 2. 

§ 8 

Denna överenskommelse är bindande för medlemmarna intill den 

31 december 1975. Därest fråga om omprövning av överenskommelsens 

giltighet inte väckts senast den 1 september det år överenskom

melsen utlöper, skall den med bindande verkan anses förlängd på 

ytterligare 10 år. 

Uppsala den 



STADGAR 

för Sävjaåns vattendragsförbund i Stockholms och Uppsala län 

r. Vattendragsförbundets uppgifter 

§ 1 

Vattendragsförbundets verksamhetsfält sammanfaller geografiskt 

med Sävjaåns nederbördsområde. Dess huvuduppgifter är följande: 

Mom. 1. Arbeta för sådana förhåll~Dden inom nederbördsområdet 

och i vattendraget att översvämningsskador på mark och gröda i möj

ligaste mån undvikes. 

110m. 2. Vidtaga sådana åtgärder att olägenheter av alltför låg 

vatterilöring inte uppkommer. 

~. Handha rensningen av de delar av huvudvattendragen, vars 

underhåll åvilar de till förbundet anslutna torrläggningsföretagen 

och som redovisas på en till dessa stadgar bifogad karta~ 

Mom. 4. Arbeta för att vattnet i åarna hålles i möjligast 

mån rent. 

Mon. 5. Allmänt verka för att vattentillgångarna nyttjas på ett 

ändamålsenligt sätt. 

II. I:iedlemskap 

§ 2 

Vattendragsförbundet är i första hQnd en sammanslutning av 

torrläggningsföretag som berör Sävjaån, Funbo&'1 och StorM samt 

vissa biflöden till dessa åar. 

A'Cldra intressenter i vattendraget kan vinna inträde efter 

ansökan till förbundet. 

4.03.1965 G.E. 
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§ 3 

:Mellan de till förbundet anslutna torrläggningsföretagen regle

ras representationsförhållendet i förbundets beslutande församling 

av andelstal som fastställts vid en i särskild ordning träffad 

överenskorunelse vid förbundets bildande. 

Övriga intressenters representation avgöres av förbundet efter 

förslag från dess styrelse. 

§ 4 

Beslut inom vattendragsförbundet fattas aven fullmäktigeför

samling vars ledamöter utses av de till förbundet anslutna medlemmar

na. Till denna församling väljer varje medlemsföretag en ledamot för 

varje påbörjat 25-tal andelar. 

III. Uttaxering 

§ 5 

Kostnaderna för förbundets verksamhet bestrides av medel som 

inflyter till förbundet i form av aygifter', anslag o .d. Vad som 

därutöver erfordras för att täcka förbundets kostnader, sknll 

uttaxeras av förbundets medlemmar i förhållande till de~as andels-

tal. 

IV. Vattendragsförbundets styrelse 

§ 6 

Förvaltningen av vattendragsförbundets angelägenheter omhänder

haves aven styrelse bestående av fem ledo.möter, som jämte två 

suppleanter utses å ordinarie sammanträde för en tid av två år. 

Första gången styrelseval äger r1.1.."Il, skall dock två styrelseleda

möter och en suppleant, efter därom mellan de valda verkstäld 

lottning, anses valda för allenast ett år. 

Avgående styrelseledamot eller suppleant kan återväljas. 

§ 7 

},fom. 1. Styrels011.s ordförande utses av förbundets fullmä....~tige

församling. 
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~;;om. 2. För o:tt styrelsen skall Vc.rSL beslutför erfordra:::{ j !?ett 

de ss orr5.in:::.rie ledo.möter behörigen k2,11a t s till s,:;jmIlanträdet ~ lör 

be slctt er_fordras 7 att min_st tre leda'llöter är närvarande. :0Tär st y-

relsen e j är full ta,lig fordras? att minst tre ledamöter är ense om 

beslutet j för att detta skall var giltigt. 

Kallelse till styrelsesaJ!l~';lanträde7 vilken skall innehålla upp

gift om förekoDIilande ärenden j skall av ordförande utfärdas uinst 

sju dagar före s9JJ1Jnanträdet. Ledamot, som är förhindrad att närvara, 

har att ofördröjligen befordra kallelsen vidare till suppleant. 

Utan hinder aV vad sålunda stadgats om kallelse, skall styrelse

sammanträde anses behörigen utlyst 9 därest samtliga ledamöter till

städe skormni t till sammanträdet. 

I,tom. :3. Vid styrelsens samBanträde skall föras protokoll. För 

styrelsens be Shl_t om åtgärder svarar de som i be slut del tagi t, en 

för alla och alla för en. Ledamot eller suppleant som närvarit vid 

saTfI'lanträde, SLnse s ha del tagi t i där fattat be slut, så,frarIlt han inte 

vid saillillanträdet till protokollet anmält reservation mot beslutet. 

~om. 4. Det åligger styrelsen 

att verkställa fullmäktiges beslut, 

att i före~:rive~ ordning ~alla fulllliä~tige till sruillilanträden, 

der, SOY:l avses ko'.:l::::.a till utföI'ande under det kommande verksamhets

året, 

att föra förtec~ming över de torrläggningsföretag ? andra sam

fälligheter och ensl:ilda medlem:C,lar? som 2).1' anslutna till förbundet ~ 

och ds.rvid göra anteckning oa deras representation i fullrläktige? 

att avgiva styrelseberättelse till det årligen återkoTillll&.'1de 

att uppgöra fö:::.'sla,:; t:Lll utgift s- ('l ch inkom3t stat :::aLlt till de-

biteringslingd, sc~ utvisar det belopp SGD skall uttaxeras och vad 

därav belöper pcl de olika medlemmarna. De uttaxerade beloppen upp

biires av styrelsen och skall) där ordinarie sarrunanträde ej annor-

1"ll~'1da, be stärrm.1Gl\, e!"'lliggas före ,jl.lni Inår:.E:.ds lltgåDg p 2 .. s~i tt som 

att för övrigt ta initiativ till åtgärder som står i överens-

stärD_Dlclse med vattendragsförbundets uppgifter enligt § här ovan. 
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i:o~,. 5. Styrelsen s~cal}. i god tid föroereda de ärenden, som 

s::::al1 före~co:Jj;J.a vid SareGlculträde Lled ful lr;lälcti g e • Styrelseberättel

sen och övriga handlingar i före].t:onlffi8,nde ärenden slmll minst åtta 

dagar före safJ.Ganträdet hållas tillgg,ngliga å plats, som angives 

i kallelse till saa~anträdet. 

;::Ol:l. 6. Styrelsen må ej upptaga lån annorledes ä~l i överens

stäil1rJ.else med beslut, SOEl rörande lånet och lånevillkoren meddelats 

å saIilIllanträde med fullmäktige. 

i!lom. 7. Styrelsen skall tillse, att under dess förvaltning 

stående egendom. är försäkrad till betryggande belopp. Kontanta till

gångar sl~all? i den må:;.1. de icke omedelbart tages i anspråk för 

utbetalniLgar? insättas å bank eller jordbrukskassa. 

MOLl. 8. Det åligger styrelsen att över sin för-val tning föra 

noggraY'.ua räl:enskaper j SOTll skall avslutas per den 31 december år

ligen. Räkenskaperna hållas till revisorernas förfogande senast en 

månad därefter. 

rom. 9. Förbundet s firma teclLnas av styrelsen eller av den eller 

de som styrelsen utser. 

·v-. --'i8.ttel1dl"'agsf·u_ll~1.äktiges SaJnJnalltx'8.deD. 

§ 8 

Eos. 1. Beslutanderätten inom förbundet utövas av vattendrags

fulL:.iiktige vid deras 28Jilii'iantriden. Ordinarie saill.lll8Lträde skall år

lige::!. hållas före a;:,ril månad:::' \.J.tgång å tid och plats, som styrelser. 

be S-Cs,2:h:ler. Extra :;'i8.:'lTdanträde c1<::all utlysas) då styrelsen e ller revi

sorerna därtill fimler anledning, eller då minst en feL'ltedel aV full-

dli:ctill fiT.LYl ... er a~:led11il1S. 

Underlåter styrelsen att i föreskriven ordning kalla fullmäk-

tige till ordinarie sammanträde 7 eller ha:c styrelsen ej senast två 

vecl:or efter ps,fordran som i första stycket sägs, utlyst extra sam

manträde att hållas så snart det IEed iakttagande e,v föreskriven 

~:allelsetid ]can G~(c? eller finnes ej behörigen 1.1tsedd st;yrelsC?, då 

s~~all kallelse? som utfärdas B,V minst en fei:J.tedel av fullmäktiges 

medlemr,.l2,r äga S81lE.1a giltighot som kalle lse av styrel se. 

lilo:1. 2. Ji'ullTJ"s.1digerepresentant för medlem, som icke gäldat 

förfallet bidrag, är förlustig sin rösträtt. 
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;'lOL1. 3. i"ör besllJ.t vid sa:::rrnanträele erfordras on1;:el Yflajoj~i'(;et 

i rö ,,:t etal. Vid lika rö stetal avgöre s val ge110iD. lot tning, i andra 

'. o "11 el . I I'8.gor ga er en ",ernng? som bi träde s gv s 8T,1.:m an träd e t s ordförande. 

tiora.. 4. Alla val s~'~e:c med slutna secl.lar. Samro.anträdet kan dock 

gel'lOd enhiillie;t be slut be stim.ma annan ordning för val. 

l';10ill. 5. Delägare i till förbundet .s.nslutet företag har rätt att 

närvara vid fullmäktiges saronanträden och att där yttra sig. 

§ 9 

Kallelse till sarnlD.anträde med fullLlälctige skall utsändas per 

post till de enskilda fullm.....'-'i.ktigeledaru.ö'terna och kungöras med 

annons i ortstidning. Kallelse skall verkställas minst 30 dagar 

före s81L'lcnanträdet. 

§ 10 

Ilotioner sl{all? för att kunna upptagas till behandling vid 

ordinarie SaIflTuantri:ide? Tara ~;tyrelsen tillhanda senast fjorton 

dagar före sarnraanträd.et. On fullilläktige så beslutar) må dock 

§ 11 

Vid ordin8.Y'ie s3X:J.lIlantl'2:.de skall följande ä.renden föreko:CJll1a: 

1. Val av ordförande för S8.illoanträdet 

2. Val av ju~:teri~l.g;:;män 

3. 8t;yrelseber::.ttelsen för det g8J.l:::;ua ver~cs8.ill.hetsåret 

fl-. Il.evisionsberättelfJen jiir,lt'2 frågan om. an3val~sfrihet föl' styrelsen 

5. Beh8.i.'ldlin,.:; 2.V in':o;:J,na L~renc1eD och motio~ley' 

6. Granskning av styrelsens förslag till underhålls- och anläggnings-

o.rbett!ln och i fÖre~COi!1mande fEdl förSlag till vattenhushållnings-

plan 

7. Granskning av styrel sens förslGE till utgift s- och inlcomststat 

och till debiteringsl!::i.Y1gd 28.!!lt beslut i 81l1ed;:-ling- hirs.Y 

<). J:3esl ut om arvode till n2i.sti<:omr.lc.nde års styrelse och revi sorer 

9. Val av styrelseleclmo.öter och suppleanter 

10. Val av revisorer och s'L.lj'J)leanter 

11. Övriga ärenden 
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Genom styrelsens för E;org skall vid saJJlnanträdet föras protokoll. 

JlJ.steringen av protokollet skall verkställas senast tre veckor 

efter S8rUJ.8.ntrs.det å tid och pl8.ts~ som ordförande bestämmer och 

vid saYillllanträdet tillkän~agiver. 

Protokollet skall senast en månad efter S8.lllil1anträdet vara till-

gängligt för förbundets medlemmar. 

VI. Revision 

§ 13 

Mom. 1. :B'ör granskning av styrelsens åtgärder och räkenskaper 

skall å ordinarie sammanträde utses revisorer jämte suppleanter för 

dessa. Första gå.Ylgen val äger rU111~ väljes två revisorer med två 

supplear,ter? av '{ilka en revi sor' och en suppleant efter därom verk

ställd lottning anses valda för ett år, de övriga för två år. Där

efter väljes årligen en revisor och en suppleant för två år. 

Avgående revisor eller suppleant kan omväljas. 

Mom. 2. Revision skall vara verkställd senast tre veckor före 

ordinarie saI!lIIl811träde. 

det ordinarie ,S82';:::,1['.!ltr·::':cclet hållas tillgänglig för medlern:llartl8.. I 

kallelse till det ordinarie samnanträdGt skall angivas den plats, 

där revisionsberättelsen hålles tillgänglig. 

VIr. Andrir,g av stadgarna 

§ 14 

Ändrir.g ay dessa stadgar skall för att bliva gällande antagas 

av två på varandra följanue fullmiilctige se.rmnant räcl en , varav minst 

ett ordinarie. 



AVskrift 

pör ~>l.~= L 11_,f.?r~eln.il~~3"'y~1cJ.e!,}lå~1 ~k~.g~na.Q~.?E:....?ellan. tor:~:.:lä.E.Gning 3-

intressen och spillvatteniE.~sseE vid vattendra_~ inom Rasbo kom.-mun i 

Upp sala_Hin 

Förslaget o12s1uter torrläggningsföretag såväl inom som utanför Säv

jaåns vE\.t-::e~ldrag2::·cY'b~) ... ';,d och berör alla SlJillvattenutsläpp av betydelse 

inom Hasoo kom.J.'1lun. Onfattningen framgår av bifogad karta. Långsjön och 

Funbosjön avgränsar TJot nedströms liggande åsystem. 

Det skall särskilt framhållas att förslaget avser den nuvarande 

situationen i vattendraget. Någon hänsyn har sålunda icke tagits till 

en framtida follC:längdsutveckling. 

Kostnadsberäkningen grundar sig på vattendragens rensyta. Rensbred

den har härvid satts till B+2 1<1 1 där B är bottenbredden. Underhållskost-

nadeEla 120m enligt L2.ntbrul-:sn3.rn:::1den i Upp sala län bör beräknas efter 

en årlig kostnad om 10 öre per kV2.dratmeter rensyta? avser vegetationo

bekämp:ning vo.rje år och maskinrensning vart tionde år. (Tabell 1 och 2.) 

Grunden för fördelningen av underhållskostnaderna utgöres av vatt

nets innehåll av totalfosfor; basvärde för skogsmark och åkermark har 

satts till 50 )).g/1. För ågrenar, där analysvärden saknas, ligger areal-

up)gif"csr och foJ~:r:li~:gdsuppgifter till grun.d för fördelningen. 

Pörore!1i2:g ,::;g r a,rl 

Hög 
r.1edel 
Låg 

Jämförelsetal 
(ha/pel'son) 

20 
10 

5 

Vid bedöLmj.ngen av förorenir.LgsGradcn. har hänsyn tagi ta till bcbyggelsens 

koncentration och självreningen i öppna diken före utsläppet i dct be-

rörda v2tten.draget. 

t:otiye~-l till deL al,förda fördelningsgrunden 'Y'edovisas i Hygienisl: 

Hevy nr 1 1966. 

KostnadsfördelLir:.0el~ vad avser hlXVudv[',ttendr8.c;ct frangår av fig. 1. 

Kostnadsandelen för spillvattenintresset i samtliga torrläggningsföre-

tag återfinne s i tabell 2 9 där personantal och jtiElförelsetal redovi sas 

i de fell elhr direleta undersökningar ickc utförts. 

Uppsala elen 28 jan.uari 1966 

Nils Brink 
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TE~bell 1. Grundaa ta för beräkning av spillvattenintre SSOrlas };:o stnadsan

del i underhållet av vattendrC\.g inom Sävjaåns vC\.ttensysten i ilc,sbo kon:U:ilun. 

Rensdimensioner 

Areal L ]3+2 L(]3+2) 

Företag Sträcka (ha) (m) (m) 2 (m ) 

Sävj aåns vattendragsförbund 
o 

Lundby-Arby df -49 AP 7450 3,8 28310 

IJej staån vf .... 39 Ar -v 1700 5~2 384·0 

Länna-L8."1.g S j ön sf -39 DI 6700 7,8 52260 

Frötuna-Karby vf -33 40-1215 5800 1175 5,0 5875 

Smillil8. 17025 95285 

n . 
.~.0:rJ.ga företag 

=z(-ilinge df' --33 0-950 365 950 2,3 21 i35 

~ ,0 "-".'_ GrÖl'vnll rq', r>'-'''J .'.... '-'-- di -~c9 1\ ::~- 190~) 1 e()~~i 2,5 1!-500 
o 

600 Lux:cl by-Arby df -49 }TTj 2 j 5 1500 

IJ8 j sto.ån vi' -:-59 DI~ j DE 4·00 1600 2~3 3680 

" Lä11l1a-Lång sj ön sf -39 IU-r-' asw ..I~U 2 j 6 2392 

IJänna-Lång sj ön SI -39 FF9 80C 3565 2,4 8556 

Tomta df -59 J3J 1340 4920 2,7 13284 

v. Vallby-Sämjesta di' -38 1398+50 1600 350 2?8 2380 

V. Vall by- Säaj e st", df -38 AE 3060 900 L1r ,3 38lL 
Surn.El8. 16105 4-2347 



Tabell 2. Spillvo.ttenintressen2[j lwstno.dsandel i underhållet av vattendrag in 

Sävjaåns vattensysten i 118.sbo kommun. 

Jämförelse- Total- Andel Antal tal kostnad 
Företag Sträclca personer (ha/pers) (kr/år) ert /0 (kr/å 

Sävjaåns vattendragsförbund 
o 

Lundby-Arby df -49 AP 2830 34 96C 

Lejstaån vf -39 AC 880 58 510 

IJänna-Lång sjön sf -39 DI 5230 57 2980 

Frötuna-Karby vf -38 40-1215 270 5 590 19 110 

SUIilllla 9530 4560 

Övr:Lga föret2-{~ 

I(öli11g e df -38 0-950 er 
00 10 220 64 HO 

o 

l\. r b;/-GT<~ll\t 9.11 eli df -"-9 AF 40 5 1·\50 10 L~5 

LUlJ.dby-ATby clf -49 i:TT] 150 66 100 

Ire j s "tntJ.r.. v.f- 39 DP9 DE 1c30 20 370 90 330 

L2.nna-Lång sj ön si' -39 HH) 240 64 150 

Länna-Långsjön sf -39 FF9 
flr 5 5 860 22 190 

Tonta df -59 EJ 57 5 1330 18 240 

V.Vallby-;:Li.l1ljesta df -38 E98+50 183 20 240 70 170 

V. Vallby-·~:lt:j".ljesta (l i' ~38 A:S 2~!4 10 "or, 
JJv 45 1'/5 

SWlliT:.a 4250 1540 
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