
Il 

Protokoll, h 11 t vid samman

träde med öderby·dens vatte do -

stol i Link·ping den 18 ma~ 1938. 

r ··rvarande:undert cknad t.f .vattenri;itt domare; 

vattenrattsingenjörerna H.Lar son 

och t.E.Svensson; 

vatten ~tts; mndemännen ~ .J cobsaon 

i Härstad och R.Torst nsaon i 

Fa[;erdal. 

För öv rlä·gning uti det vid vattendo tolen anhängiga, 

sammanträde den 14 - den 16 juli 1937 handlagda mllet an

gående ansökan av _!Ijorted-Tuna Y.raftaktiebolag m.fl, såsom 

re v st~,ömfall och vattenlcr a;f't nFbgningar i alsterbo 

ä str~cknin~n frän sjdn Yxern till sjön otora ]lu en och i 

Botorpsst.römmen i dess str~ckning från 1 gsjön till Östersjön, 

om tillstand att verkställa rec:::;lering av vattnets ;JVrin.L1ing ur 

sjön Yxern sammantr~ct de vattendomstolen denna dag 

i Linköping. 

Park ho -ell 

Ordföranden redogjorde för det huvudsakli~a inneh. 1 t 

v de efter ammunträdet den 14 - den 16 juli 1937 i m"let in-

~ h~ndlingarna samt meddelade, att nan av lantbru singenjören 

..,., . man erlL 1.li t upplysning , tt denne avgivit sluträkning för 

den JV h no .handlagda förrättningen för torrl .. ggnin"' av vatten

,3kadade m r er omkring Yxern samt att sökc.ndena till förr ··t t

ningen ti1.l fullo likviderat r··kningen. 

sedan d t beslutats, tt utwlag i m~let s~ull~ m d la 

ft vattendo t lens k nsli i utockholm m ndagen den 25 juli 1938, 

förenade sig vattend tolens flesta ledamöter - t.f. vatt n-

ttsdom~ren ib n s mt v tten ttsing njörer a Lar on ch 

~vens on - om ~talag v följ nd lydel e: 

U t s 1 a 

medd 

l ru.nd v vederbörli ·t 

brlL:: in nj ören G. adman, d bi tr. 

. u.11 1938. 
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ing nj''r n .H.Häård s som a:·rs il t föro.rdnad bitradande toi 

rättni ~ an, den 25 n vemb r 1932 bandl' nin· n ~ven s~ 

förrättning f"'r torrl"' _ ni g -,v V' tenskadade marker omkrinf 

sjön Yxern, tillhörande ett fle.:tal hemman inom jorteda, 

Frödin ·e och LOoknevi oc n r, 'al r l"n. Vid sammanträde~ 

för syne ·· nen d n 29 au ·u.:.ti 1 33 styrkte Hjort d-Tuna 

a tiebolag m.fl. • are till st1ömfäll nedanför xern, att d1 

t 11 v ttendolllSt len in iv_t 

h t ed ett vi n åkning n 

n ök·n o 

ogat, av 

tillst:md att i e i 

i b b inga ingenjörs byrå 

i i:>tOckhol upprättat fö lag v rl ställ r lering för kraft-

ända .... 1 av avrinn n · n fr Yx n. 'ynefö rättntngen har där

vattenla en vilat 1 avbidan på e t r jamlikt 1 1 apitlet 55 

b 

tagen 

1 amb 

dylikt 

av vattendo stolen om torr ä·gnin ·s- oc regleringsföre• 

förho..ll nde till v randr. Vattendamstolen har nu att 

... ~ed prövnin' av ströni:tallsä arnaa ansökan m ddela 

sked. En nar re redo,;örel e för f .. 1· li gande torr-

läggnin s- och reglering försl g ~r h~rvid ·kallad . D t 

anm'.:irkas att, d:irest nnat j n ;ives, samtliga h .. jdsiffror 

i det fö jan e ·nför sig t·n et v ib:t,ings in.;enj'"rsbyrå 

an 1 a h"' jdsyvtemet). 

nligt '\a rlä""gning förslaget, sädan t det före lifl:-er i 

n octi H· ård ppr·· ttad handl in ar, s cola uppren7 

se n str"c a v cir a 2~900 eter vid Yxerns u.tlopp s t 

nr g ringd föras p en plats cirka 900 met r ovan .. r 

d n n r ändpunkten '"r nyssn· mnda str .. c a, v rj mte ett av

lopp ti~l Yxern fr n marker, tillhörande Br ntest d b, sk 11 

upptagas. Förslaget syfta en aänkni V ern so r-

vatt d 1,1 met r n v Hård ver t·11d utre nlng 

iv~r id handen , tt delvattenst ndet und r n j -

u.l fr + 92,29 till+ 91, 13 1 r s lu.n 

tt s· nin·en ic sk 11 men it inv r 

p tt nt·n vid n vatt ni·· ning 

nli t för l et, o i de del u.t r d 

V lnin n vi r t 

'\ 

n 'V jön. 
n.i 

1 ts -r. 

u:p ye' .. tt 
od 

redo 
vil 
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19}8 den 18 mdj. 

varje vecka avtappas lika stor vattenm!.ln·d som, därest 

n t rliga förhällanden varit rådande, skulle hcva avrunni t 

under närmast före ående vecka. Under loppet av v rje särskild 

vecka .. r det avsett att, 1 den män så kan ske uta att torr

läggningssyftet motverkas, dy s- och veckore 1 ring till för

m·n för vattenkraftanläggningarna s all fa utövas. Båt aden 

av företaget har beräknats till 97.183 kronor 6 öre och kostna

den för dess genomförande till 48.000 kronor. I sistnämnda be-

lopp in· lösen - enligt värdering v Håård - med 2.930 ronor 

för ett obebyggt strö 11 trax nedom Yxerna utlopp, som skulle 

försvinna till följd av de före l·•gna rensningarna, det så 

kallade läusfallet. Synemännen h va under förrättningens hit

tillsvarande handläggning icke haft anledning att taga ställ

ning till fr ~an huruvida s ada eljest skulle upp omma till 

följd av företag t. v utredningen fram. r e ellertia, att så 

skulle bliva förh llandet åtminstone i ett avseende, namli en 

i frå a om fisket i Yxern, vilket skulle lida skada geno minsk

ningen v sjön ar al och enom torrläggning av nuvarande lek

pl tser. kadan å fisket har av vederbörande fiskeriintendent 

uppskattats till 250 ronor om året. 

En modifik tion av det torrläggnin sförslag, f .. r ilk t 

re_dogörelse nu 1.. ate, har utarbetats av ing njören r Jo

hansson, vilken varit tekniskt biträde del vid sy~ ·rr··tt

nincen åt ökandena till densamma dels ock under regler n -

ålet behandling vid vattendomstolen åt takilliga strandä ar 

vid Yxern (till stor del identiska m d sökandena till syne

förr .. ttnin en). nli t detta modifierade för lag skall enlig 

inv rk n v jöe·· 1:n e 4 på vatten tillg ngen vid nedanf"'r-

ligg nde vattenkraftanl ·· gning r för bygg s däri eno , att 

rensning rn 1 sjön 1.1tlopp utföra p sådant ··tt, tt för-

h 11 nd na d v eende å vatten.m ·a in ri ni sjon och v-

rinnin en d~rifr n fter sä.nknin n bliva d sa o för nr

lunda nli t v r nde. N gon da mb öv r utloppets all 

u.p för id tör la t 1.1tarbetande h r 

6ti~ 
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t även de 
ohansson förfarit så, att han först på grWldval av tillg·· g- Larsson upptagi 

till det reaultate 
ligt hydro rafiskt material upprättat ett diagram över nuvaran- kommit 

d n gon päviabar 
vrinnin en från Yxern och m.agasinsvoly- seen ena de förhållandet ellan 

men i jön, därcft r uppr·· tta t en avbördningskurva, som är av-

sedd att inom det blivande lägre vatt nst nds*egistret sa is-

fiera dett diagr m, samt slutligen utformat förslaget till 

r nani a i utloppet med tan e på att vrinningen fran sjön 

avbördningskurvan. skall sv ra mot den ålunda llpprä tt d 

Joh nsson har b räknat, att torrläggningsföretaget, om det ut-

före enligt hans förslag, sk 11 medföra samma båtnad som om 

det 1itföres i nav ,·dan och Håård föreslagna f rmen \så 

torde dock knappast bliva fallet, se nedan) men att kostnad n 

för öret eget enor.i deas utförande enligt hans förslag ned-

bri ga till 40.;ao kronor. ven i denna summa ing löaen för 

l usf llet med förut n ivet belopp, 2.930 kronor. 

eträffande det ursprungliga torrläg ningsförslaget 

( ad ans och Håårds förslag) vill ttendo stolen till en 

b".,.jan frachåll , att förslaget, i vad det avser föreby gande 

av skad för nedanförliggande vattenkraftanläggningar, torde 

v ra nara nog omöjligt att praktie t genomföra. V ttend mstolen 

fä?- i detta hänse nd åberopa vad vattenr .. ttsing njöien I.Lars-

son härom anfört i en vid detta utslag såsom )rot.bil. 1 fogad 

prom 

för 

oria. Under sådana omständi eter blir frågan, huru. d n 

av tt nhllSh~llningen skulle inverka på vatt ntill-

g g n vidd yftade anläggningarna, av mindre intr sse. Det 

å e ell rtid anmärkas, att ingenjören Johansson gjort ··11an

de, att den föresl gn vatt nhush llni1 ~en ick blott lU1.U 

kulle föreby skad för anläggning rna utan även bered• dr 

fördelar d ls genom avtap ning ns förskjutning · g re 

i förh llande till n turlig avrinnin) med en v c , inne-

u 
rinni 

az b .. r nd ett inne 11 nd av vatt n vid ti and till

och n otsv rand ökad vt ppnin vi avt · nd t·1 -

rinnin, del ock ör tsatta dygn - och v c 

rin • I sin pro oria har vette ·· tt in nj ·ren 

verk n. Vattendomstolen i 

tid, Van framhäll 
såsom o 

knappast kan tänkas utö 

,. huru det vid s .. 
frugan, 

t .o.nd lämpligast 
vattens u 

•· 1·ggande v för nedanfor i 

t .. ka sig an' 
ht:.nseende an 

tt u föra en d 
tanke a -

bestäm els er na en ann 

el.ler ock att, 

di ensionering av avl 

reglering avvattna 

bör ett tillfre sstäJ 

I 

ena som P 

hush llnin 

det an ra 

be tämme 

son 1 sin promemori 

det inneh 11, att t 

. k· lt upprätt en sars i 

ningen, viken ku.r 

var nde avbördnin 

genom 1.--mpli dime 

rinn.i gsf ör 11 nd1 

anledning till 

rund f .. r 

h r ·v fr 

anas 

r 

OB .k rhet 

attning n V 

synn rh t i !r 

n d nförli nde 

h 11 nden sol 

ning v d 
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grLU1dval av till .. g g- Larsson upptagit även denna fråga till behandling och därvid 

tt dia ra .. ver nu.varan- kommit till .det resultatet, tt i intetd r v d anoivn tin

Yxern och magasinsvoly- se ndena n~gon påvisbar nytta kan antagas uppkomma för v tten

'.ningskurva, som ä. av- verken. Vatt ndomstolen ansluter sig till enna mening. D emeller-

t nds egistret satis- tid, såsom ovan framhållits, attenhaahållningen i verklighet n 

rmat försl et till 

~rinnin en fr~n sjön 

rbördningskurvan. 

iföret get, om d t ut

samma båtnad som om 

ealagna en ,så 

~) men att kostn den 

hans försl gned-

tumma ing 

10 kronor. 

lö en för 

g ningsför laget 

s talen till en 

av er före byggande 

iläggnin ar, to ·de 

~ör. V tten mstolen 

1 t ing nj ören .Lars-

Jro t. bil• L fogad 

r fr"gan, lluru den 

ka på V tt n till-

1ndre intre se. Det 

iaeon gjort g llan

~ck blott b.aQ 

:;an .. :ven beredå d r a 

n n för kj1.1tning 

en v o 'inn -

vid ti and till-

i avt nd ti -

.. och v ek regl -

inr"tt in nj r n 

knappast kan tänkas utövad enligt Hårda försla, in täller sig 

frågan, huru det vid sänkning i för sla ·en omfa~tning av Yxer 

vattenstånd lämpligast må kwina sörjas för a~t vattentillgängcn 

för nedanförliggande v ttenverk icke föraä ras. Man kan i så ant 

h··naeende tänka sig antingen att - med ·fasth llande id H ård 

tanke att u -rföra en dammbyggnad i utlo p t - giva hushål ings-

bestämmelserna en annan, enklare utformning Hå rd ör - git 

eller ock att, såsom Joh nsaon föreslagit, genom =·ndar: ls lig 

dimensionering av avlopp t öka åstadkom en 1 .. plig sj ·1.v-

reglering av vatten vrinningen. Enli t atten,omsto e menin 

bör ett tillfredsställande resultat Kunna uppn_s vä p det 

ena som på det andra s··ttet. Om den förra utvä ~er.. v· ljes, yn 

hushållningsbestärnmelserna -. p sätt vatt nrätt in njör n L re

son i sin promemoria n· ·r are utvecklat - lämpli en kunna erh lla 

det innehåll, att t ppningen skall ~ke i överensstä.mm lae med 

en särskilt upprättad avbö1·dningskurva för sjön efter 

ningen, vilken klll'Va skall vara fullt ekvivalent me den u-

varande avbördningaktll'V n. Vad ng möjlighet n tt allen t 

genom lämplig dimensionering av avloppet erh~lla önskade 

rinningaför llanden, så finner vattendomstol ingen dire 

anledning till anmärkning mot de berälmingar, om ligga t 11 

_;rund för Johanssons förslag. Det .. r emellertid u ... enbar 

har åven från reglerin aeökandenas ida päpe t, tt n vi 

osäkerhet måste vidl da beräkningarnas väl 1 u p-

skattningen av maga insvolymerna vid 011-a vatt n t d o 1 

synnerhet i fråga om avloppets avbördningstör .. r t d 

ned nförliggande vattenver sägarnae int 

hållanden skola s .. kerstållae m st 

mening vid k n lena dimension rin 

d ·rör 

nav 

ör

tolens 

u n 

6,1 
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icke ber .. k:nad säkerhetsmar inal inlägg s, e t vill säga 

kanal n äste ras djupar än Johansson förilegit. Att nu 

vattens tänd 
svarande nö 

centillleter 
bl.ir B 

n .. rma e i gå på f 
, .. "t"\a -past ts0 

orna, hu.ru stor denna ytterligare fördjup- •·r aet ~ 
aetta fi 

hin bör v ra och vilka andra ändringar i kanalen dimensione- 00rtae fr~ 
ot kostna 

ring om i sammanhang därmed eventuellt böra vidt as, nser 

vattendo st len icke erforderligt. 

ovanst ende framgår, att - vid en änkning av xern 

av före lagen storlek - en försämring av vattentillgången vid 

ne a förlig{;ande vattenkraftanläggningar enligt vattendom tolene 

meni b .. r unna undvikas säv .. genom re lerin(7 av avrinnin n 

från sjön vid en för ändamålet uppförd dammbyggnad som enba t 

geno 'indamålsenlig dimensionering av de för sänkningen erfor

derli aren ningarna i sjöns utlopp. Det återstår n~ att be

döma, huruvida båtnaden av sänkningen efter avdr gav kostnaden 

förd verkställande står is dant för llande till i andra 

häns end nu. pkommande skada, som enligt 7 ~a itlet ,s § vatten

la en ··r en föru.tsä ttning för att aänkningen skall ku.nna till

låt s. 

E ot den b räknade båtnaden 97.183 kronor 6 ör) finner 

attendomstclen - som vid synegång runt Yxern besiktigat större 

delen avd m rker, vilka genom sänkningen skulle vinna för-

bät rad orrlä ning - icke anledning till anmärkning. Till 

förebyg nd av missförständ mä här påpekas, att dett uttaland 

an~äende båtn d n gäller n sänknin av Yxern avd n o f ttning 

an och HM.rd förslag an iver, oavsett på vilket s·· tt 

stir ningen u.tför s. Vad ang in enjören Joh nssons förslag sä 

8 

d n 1.1 

on sj~lv ppgivit, att-detsamma i förh 11 n t'll 

M.rds förela skulle medföra en f" höjnin av 

n från höjd.en + 91, 15 till höjden + 91, 19 11 r 

d 4 centim ter, vilk n för~·jnin John on an tt 

11 ··tning d n reokprickad a bördnin -

r 78, vil en kurva u p ivit 

:törsla , t ör ell rtid t ot 

tt nförin en, 2,3 bi i ku.n n, 

vän.di eten 

Jop.anssona 

u.tför nd8 

ning Jo n 

för kostn.a 

giver ej 

i dning t 

so nl.1 

\l p t 

i t .. 1.1. 

ror hu.V 

'O 

fr h 

enli t 

'V· di 

el gi 
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1938 den 18 m j_. 

svarande .vattenståndet+ 91,23. Om sålunda medelvattenatåndet 

blir e centimeter högre än enligt Nadmans och Häårda förslag, 

är det knappast tHHgS försvarligt att vid båtnadsberäkningen 

bort e från detta förhållande. 

Mot kostnadsberäkningen av adman och Håärds föralng 

kan till en början anmärkas, att vid sådan Jämförelse, varom 

nu .. r fråga, lösen för Ålhusfallet icke bör inräknas i kostnads

summan utan fallets fö1svinnande i stället anses s~som en genom 

företaget uppkommande .skada. Vidare bör enligt attendomatolens 

mening förteckningen å beräknade kostnader kompletteras med 

en post avseende kostnadsökning till följd därav att erforder

liga arbeten delvis måste utföras i vatten (kostnad för fång

dammar m.m.), vilken kostnadsökning attendomatolen uppskattar 

till 7.000 kronor. I övrigt finner attendomstolen icke anled

ning till anmärkning mot kostnadsberäkningen. (Angående kost

naderna för åtgärder, som kunna bliva erforderliga till följd 

av lågvattenståndets sänkning, se nedan) Vad ovan sagts om 

lösen för Ålhusfallet och om kos~nadsökning till följd av nöd

vändigheten att utföra arbeten i vatten gäller även ingenjören 

Jo~ansaons beräkning av kostnaden för torrläggningsföretage ts 

utförande i den av honom förordade formen, vid vilken beräk

ning Johansson utgått från samma a-priser som ligga till grund 

för kostnadsberäkningen av iadmans och Håårds förslag. I övrigt 

giver ej heller Johanssons nämnda beräkning i och för sig an

ledning till 'anmärkning. Den kostnadsminskning om 7.620 kronor, 

som enligt en j""mförelse mellan kostnadsberäkningarna skulle 

uppstå genom sänkningens utförande på sätt Johansson förordat 

i stället för den av ,adman och H-ård föreslagna formen, b -

ror huvudsakligen på att kostnaderna för uppförande av en damm-

byggnad och för skötsel av densamma inbeeparas. s om förut 

framhålli ta torde det emellerti_d, om sänkningen skall utföra 

enligt alternativet med sj'lvreglerande avrinning, bli a nöd

vändigt att göra utloppskan len djupare "n Johansson före-

slagit. Den kostnadsökning, som h. i enom uppko r, an an-

1 
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tag s ungef .. rl1 en uppväga nyssnämnda be paring. Enligt vatten, ol.ä.r,enhet, u.tan även b 

domstolens ening bör man därför r··kna med att s·•nkningen t ä.rder, som kunna - · 

drager llllg f""r samma kostnad, eller ~lrka 52.000 krq,nor, oav- eljest u:p-P O man ° 
sett enli t vilk tder alternativet företag t 11.t:fttr : med eller förlangnL g av 

regler n sdamm ller ed sj:·1vreglerande avrin iing. 
·· ar 

bärande sak. 
in 

V d sl tligen angår genom sjösänkningen upp.~ommande ska

dor så framgår av det före ående, att företaget kommer att med-

.. 08 tt1 
1.ikale~ 8 ar 

fö adels Ålh f llets försvinnand och dels kada å fisket 1 

Yxern. Värderingen av Ålhusfallet till 2.930 kronor giver en-

ligt ·attendomsto ens ening icke anledning till anm··rkning. 

Ej h ller synes det föreli a något sklil att i fråga om skadan 

ä fisket frångå fiskeriint ndentene uppskattning, enligt vilken 

skad n kan beräknas till 250 kronor om året, motsvarande - vid 

kapital1 ering efte~ 5 procent - ett belopp av 5.000 kronor. 

I den än företaget kan tänk medföra skada i andra hä.nae nden 

än de nu nämnda kan det v··s ntlig n endast vara fråga om a - dor 

till följd av lågvattenståndet sänkning. Vilka intressen det 

här gäll r ko er att närmare belysas i samband m d redogörel n 

fö förslag t till Yxern regl ring för k:raftändamal. I nu 

förevarand nhang är det tillräckligt tt framhälla, att 

de ekador v ifrågavar nde slag, som torrläggnin sför taget 

möjligen kan edför, enli t attendo stolens mening ic e kunna 

vara avd n storl k ordning att de äv ntyra företa ets tillåt-

ligh te ligt 7 kapitlet }8 vattenlagen. Be t"'mmelserna i 

n.. da 1 rum utgör sålunda icke hinder för tillstånd till 

torrl ·ggnin fö ta ts utförand. (Vad ovan anförts an nde 

geno sjö änkning n Qppkommande ek dor är så till vid ej helt 

x kt tt ~ säv .. l kadan å fisket som ev ntuella s .. ador till 

följ v lå vattenst ndete sänkning delvis skulle drabba sö an-

d till syn förr" ttningen och ärför vid sådan j · örels , v r 

nu fråga• r·· tteli •n borde inr ·kn s i o naderna för j ö-

sänknin ns nomförande dels ock med 'skador till följd v 

lågvattenst d ta änkning" av s j dor i ntli 

ing, d vill i t dl nav ande förlust 11 

D:_ a a<lOr 
föran e. '"" -

d ola 
företagan e 

märkta bri 

verka Il · pr·· 

nde 

Enli t d 

ringsförsla et 

trä.eka sa 
samma 
som enli t eda 

som ostridi t 

'"-ationstid veg" 

slaoet u.tgör ö 

v r absolut u. 

örsl et fo. 

vis, 

i und r r 

va inträf 

1 gsstä.11 

nyttjas ~ -

n on 

f .. r + 89, 

nB3 n + 9 

t 



6 5 
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e P ring. 
nligt V'atte f 

n d att ··,..1,.._ ~. olägenhet, u.tan ::i.ven - och kanske hu.vtideakligen - ko tnader ör 
.. ~li.ngen 

~a 52 .ooo k ät ·•'rder, som ku.nn~ _b.liva ,erforderliga till föreb.,vggande av 
roinor, 08.,. .. 

get Qt~ ~ eljest u.pp omman ol "gerJleter, till xempel ··ndring av bryggor 
: Jned 

, avrin ing. eller förlängni av stängsel, vilka ko tnader, oavsett om veder-

.i n upp •ommande 
ska .. 

eta et koil'Un ratt 
med .. 

~ls ka 
. d å fisket 1 

30 kronor . 
giver en-

till anrn··r ing. 
;t i fr ga om Sl{adan 
tni 

, enligt Vilken 

, mot v rand 
e - Vid 

av 5.ooo kronor. 

i andra hän.se nden 

ara fr g 
om sk dor 

.ka in tre sen det 

nd Illcd redo .. . · gorelsen 
tä dama1. 

nC1 

~t :fralflh lla, att 

'ning f" , or taget 

mening icke k . unna 
5retagets tillåt
it ·· 

l21Dlelserna 1 

illatånd till 

lför•t 
ang nde 

lll Vid 8 ej helt 

ella skador till 

le drabba 
ökan-

lEilntöre1 e 
, V r 

lerna f .. or jc5-

l l följd av ✓ 

!idor i 
g ntu 

le tö rluat ell 

hörande sak:-·gare int ga ställningen sökande eller ej, 

likaled tiro att hänför till kostna er för företagets genom-

förande. Då skador 1 ifrågavarand hänseenden vid jämf ·reloene 

företag nde skola taga i beräkning endast en gång1har den an-

ä.r:tia bristande xakth ten i framställningen 1.oke kunnat in-

verka på prövning n v frå an om företagets tillåtlighet). 

nli t det av Ribbings ingen örabyrå upprättade regle

ringsförslaget laktnu.mmer 2- 16) skola u.pprensningar ske p 

samma t ··eka samt en re leringsdamm u.ppföras· på samma ställe 

Ribbings ingen
jörsbyrå regle
ringsförslag. 

som enligt dmans och Håårds jösänkning förslag. Höjden+ 92,29, 

som ostridi t motsvara r Yx rns nu.varande medelvattenstånd under 

vegetationstiden = ånaderna maj-a ptember), skall enligt för

slaget u.tgöra övre regleri1gsgrlins, som emellertid icke skall .....__ -
v ra absolu.t u.tan få överskridas vid flöden. (Enligt en vid 

försl get fo ad, nedan närmare om örmäl u.tredning, avsedd att 

vis , uru en tilläm.p inga regleringen skulle hava gestaltat 

si tmd r ren 1922 - 1931, sku.lle de~ högsta vattenståndet ha-

va inträffat i j 1931 samt titgjort ungefär+ 92,83). För-

slagaställaren h3r r··kn t med tt magasinet normalt skall u.t

nyttjae ~- till höjden + 90, 30, som emellertid icke till t 

någon jälvst··ndig b tydel e 1 den före lagna tappningsplanen 

( e nedan) och so under vattenfattiga år skall kunna betydligt 

und r krid e. Enligt ny nämnda utredning skulle det lägst 

v ttenst ndet hava nträf at 1 oktob r 1925 samt titgjort tm e

t··r + 89,80. Det må anmärka a t tmder nuvarande förhåll nden 

h' jden + 9~ ,08 oatridi t ut ör normaltooh höjd n + 91,99 

exe ptione lt ) . etr ffand tappningen hav före-

sl git b t" els r av in 1, !_il Vid vattens t dej öv r-

nd höjden+ 92,29 min följ nd v ttenmangd r s ola v-
t p a: vid vattenet nd ej der ti and höjd n + 91,60 1,5 
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bi t r i sekunden, vid vatt nstånd ej under~tigand 
til.lfällen s 

höjden vid enstaka ·a.·kn 
Vid ber 

+ 0,60 1,0 kubikm ter i ekund n och vid vatten tänd j under. avrinningen• . 
A.vä.1 tappning 

fräga om s ti ande h .. jden + 90 ,05 O ,8 kubikmeter i s kunden, skol nde 

vid vattenstån Wlder höj en 90,05 tliga på vattenfram-
ängder upp t 

med vattenm 
tt d nedanf' 

rinning n · nve l and lu.c or i re ·leri gsd mmen vara helt dragna 1,nneb··r' 

(nav luc öppn·n arna skalle 11~t förs aget hava tröskelhöj-

d n + 91,00 och n ålede vid vattenst~nd under denna höjd 

ick b·dr g t'll avbördninge ), ,ill_ ta pningen vid vatten

tån un erstigand höjden+ 92,29 får uppå till högst 4,0 

kub·km ris kundens mt att vid vatt n tAnd öv r tigande 

höjden+ 92,29 tappningen skall ut öra: vid v ttenstånd ej 

ö e h .. j n + 92,40 5,0 kubikmeter i sekunden, vid vat-

t nst d j övers igande höjd n + 92,50 7,5 kubikmeter i sekun

d n och vid vattenstånd öv sti ande si tnämnd höjd 10 ku.bik

t r i sekunden ... rjämte innehåll r den föreslagn tappnings

lanen n är kild be täm lse om tappnin en under tider, då 

fl ttnin ä&er rum. Tappnin s lanen är avsedd att tillämpas så, 

att v'd vattenst ~ ej öv r tian e • 92,2. tappningen noxmalt 

s all utgöra 2,3 kabianeter i a unden, motsvarande den uppgiv-

f 'r 

V tt 

at nf'öringen. nalen ·-·r emellertid ic e dimensionerad 

va erun g vid 1··gr v tten t dän+ 90,47. Vid 

d und r nämnda höjd .. det avsett, att sau1tliga pä 

tt nfr mrinrdn n inv rk nde luc .. or i re ·l ring d m:nen, som 

tta regi ter h r s mm vbördnin sförmäga som kanalen, 

ola vara helt dragna (Ovillkorli yldighet tt draga -alla 

l c or k ll icke int äda förrän vattenst det sjunkit under 

öjden + 92,05, e ovan). ör b~r--kning av nytt n . v regl ringen 

har 

t 

ställ ren 

in t, om 

1922 - 1931, om gl 

t··ru.t ät 

av tt. 

var d d 

tt 

11 vrinningen, 

t 

en utredning n dende den v t

rh llit under tiq rsperioden 

då v rit eno örd. I utredningen 

en handhafts som ov n ivit vara 

ring n h r rälnat den vatt nm n d, 

n 

n 

ull hava öv 

tt nm d, 

it n n t 

t p nin n 

kunna tnyttj 

e.kn d va te 
l cir a 12,3 

1 m del 

d _na b re.knin 

är 

den 
it strö 

nligt 
ter r·n. 

grad ho 
vatten.mot 

,,. . nerna av 90 
lllBS~l. 

vins t n vid all 

bei··pande 

oatnadern 

till 2 .OOO kr 

föra 

göra 

följd 
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.höjde~ vid enstaka tillfällen skulle hava u.ndersti 1 t den naturliga 
j u.nd r~ ti and 

~id a tten tån 
i s 1r j Ullder, avrinningen. Vid beräkningen av vattenmängd skillnaderna 1 r i 

u.nd n, skol fråga om såväl tappning som natlll"lig avrl1!ing endast nde 
l ... ., 

~ 4!;z. va ttentr am- m d vattenmängder upp till 2,3 kubikmeter i sekunden, v lket 
~d mm ll vara helt 
rl !"'ot h dragna inneb··r, att d nedanförliggande vattenverken förutsatt 

,., ava trö 
elhöj... kt: 

C e 

a utnyttja en större avrinning från Yxern. Den sålunda b -
tänd under d 

erm höjd 

.Pning n Vid vatten-

P t_11 h"• st 4,0 

Und öv tig nde 
1 

ttenständ ej 

ll.nd n, Vid Vat-
5 kubi tsr i ekun-
ämnaa höj 10 kubik-
föreslagn 

t PPnings-

.n un er tider, då 

dd att t 11 .. ... a Pas så, 
t Ppninr,en normalt 

tsvarande d n 
UppgiV-

'.d ic e d · J.meneionerad 
.d .. + 90 

, 4 7. Vid 

på 
.r1n sd mm en, som 

låga a om analen, 

t att draga a ila 

det sjun it under 
tt nav regl ringen 
ang ende d en vat-
ir tiq speriod n 
• I lltred . ningen 
van 

ivite vara 
den Vatten.in n d, 

tr t1 it den natUJ&-

d t r, in n 

äknad vatten ängdevinsten ut 0 ör för. den nämnda tioår 

i medelt l cirka 12,3 miljoner kubikmeter per Ut å nd fr~ 

d nna beräkning av vattenmängdsvinsten hava överingenj··ren el 

Ekwall ooh förste byråingenjören Hans Hartzell i nav r.eg e-

ring sö·andena åberopad utredning aktnummer 19 och 20) b r··1cnat 

d n ---r~i a nergivinsten vid varje utbyggt eller utb gnad 

tl p vär igt strömfall mellan Yxern och Botorpsströmmen 

tersjön. Enligt denna utredning, som förutsätter n verknin s-

grad hos vattenmotorerna av 75 procent ooh ho 

maskinerna av 90 procent, utgör den sammanlagd 

vinsten vid alla strömfallen cirka 1.873.000 

de elekt ... isk 

ner i-

kil attimmar, 

belöpande å en total fallhöjd om 82,1 meter (dub el tran ) • 

ostnaderna för regleri~en hava i regleringaförslaget b 

till 120.000 kronor, vartill komma ko tnaderna för vi sa .... t ;·r-

der med vid sjön befintliga bryggor m.m. , som enli t 11 

och Hartzells nyssnamnda utredning bliv erforderli a till f .. j 

av lå vattenståndets sänknin, vilka kostnader b 

sammanlagt 550 kronor . Frågan, huruv da regl rin 

föra ·skada å fiske, lämnas i re lering förslaget 

göra sHkandena gällande, att ing k·dor kul 

följd av re l ringen. De förr glering n erfo er1· 

rensning rna 1 Yxerns utlopp skulle likeo 

event llt torrl · ningsföreta - medför 

f":5r m ge em 11 rti 

rin e 

·rh 11 nd n i d nn 

n tillhörd 

och o, ehuru 

d 

t··n in ft .tr·tt 

r n ni 

, a t 

ti 

till 

ö 

1.1pp-

d

l t 

ör 

nkarsrums Bruk- se h ·rom anm··r ing 2 ne int n f 1-

/I 

677 
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ningslängd - får anse 

föret ·et, att kada 

till 36.1~ 
hava bibeh ~11t en sådan stfil.lning till skattas 

st··rbh11sets egendo bör järhst ·iias med ring efter 5 proc 

skada å e c:- nd m, ti .L lhörig öksnde till företaget, ch lunda 

vid jä örelse, i och för prövning av företagets till~tlighet, 

mellan nytt och skada a v det mma tagas i betraktand nda t d 

som bo; os tnatl. I ko tnadeswnm.an 120.000 kro1or ingår ock 

värdet a ifr a arand strömfall, av försl gs t ~ll r 

skatt t t~11 6.000 kronor, utgörande den köpeskilling 

berg rl t f"r trömfallet vid förvärv av detsamma r Yxereda 

byam::in).- S .. kand n hava påstått skyldighet för samtli a :.:gar 

av str·· so inna båtnad av regleringen, att t ga dl i 

koatn·den fö densamma. 

Granskning av . d eend å den tekniska 11tförbarh t n v reglerings-

Kostnadsbt 

a-priaer li 
stamma 

i admans ningar 

anleda inga andr 

att i s 1utsu.m 

r äknadf os tnade: 

kostnade icke 

vid pröV i ng a, 

11 t vil 
n11sfa ... e ' 

icke k n anse 

samma förslag. försla et finner attendomstolen ingen anledn~ng ti l ärkn · n g. 

ien er1nral! o 

1ä.ggnin.gsfö 

till 2.930 k Vatte.u o stolen över år därför omedelbart till rövning 3 regl 

tillåtlighet enligt d bestämmelser om visst förh 11 ·_de 

mell n nytt och sk da, som innehållas i 2 kapi le , örs 

s tyc'~e ~ och apitlet 2 · förta stycket vattenl g n. 

Den från sö andenas sida förebrag.ta utre nin -en an St nde 

den sa m nla da rli a nergivinsten av r gleri./n.gen synes i 

odt _as, ~ock att, då den total 11tb ggda eller 

utbyc; nade ·· di fa lhöjden mellan Yxern och stersjö nu.mer 

ick n n e ... utgö a mer än 80,5 meter se .. rom anmårknin 2 

för elni olän d n), energi in ten här·genom reducera ti - 1 

cirka 1. 36.500 kil watti ar. lRörande d 

e de -ta re leri gsförloppet u.nder ren 1922-1931, 

enst det i Yxe2'n vi början v denn ti 

rymd, h att nr ·tt in e jören Lar son i si 

mo I.: tt 1 nd 
' ti•l vi ke om tolen 

eni • 2 r r ilo. tti , k nytt n n 

de nefogenhe 

het hä.nfö:ra 

skadan till. 

ätg .. der t 

nedan)• 

I 

ugt för11 

i v dm n 

f ord rl.i 

vid n 

rin s r 

t tions 

0 V 

upvi 

f 

nli 
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l s da.n st .. ln.. 
ing t111 1 36 1~0 k om året, motsvarande - vid kapitalise-bör j. st. 1 skattas til • v ronor 

iret ·e t , as med ring efter 5 procent - ett belopp av 734.600 kronor. 

"1unda 
eta ets t ·11 

tl.i h t , 
be ra t 

000 kr r1 r . 
11 å:r OO)t 

l 

ip 
an-

förs 
.r n Yxereds 

tli a äg r 

ag d ., . 
.I. l 

~t n 
:r·e lermgs-

ting ti l 

l rövnl ... 

n Vis t 

' nl ·en. 

ilrkn ·ng, 

regl 

örh 11 nd 

ö.r t 

9 nin e .. 

L/ngen 

a Päend 

.Ylles i 

utbs gda eller 

rsjö numera 

' du.cera 

Jfr g ni d 

i l 

v-
~n 1922-1931, 

V de tid.-

tolen h Vi, 

av i 

Kostnadsberäkningarna i regleringsförslaget, för vilka 

samma a-priser ligga till grwid som de vid motsvarande beräk

ning r 1 tadmans och Håårda torrläggningaförslag använda, för

anleda inga andra anmärkningar från ' attend~mstolens sida än 

att i slutsumman, 120.000 kronor, ingå till 10.000 kronor be

räknad+oatnader för "utredningar och synebehandling", vilka 

kostnader icke äro av besk ffenhet att böra tagas i betraktande 

vid prövning av företagets tillåtlighet, samt att värdet å 1-

husfallet, vilket 1 b räkningarna upptagits till 6.000 kronor, 

icke kan anees utgöra mer än cirka 3.000 kronor lVattendom to

len erinram om att attendomstolen vid granskningen av torr

läggningeförslagen för1 .. larat Håårda viirdering av strömfallet 

till 2.930 kronor icte giva anledning till anmärkning. Angåen

de befogenheten av att vid prövning av regleringens tillåtlig

het hänföra den genom strömfallets försvinnande uppkommand 

skadan till byggnadskostnad, se ovan.-Angående kostnaderna för 

åtgärde r till förebyggande av olägenheter av regl eringen, se 

nedan). 

I och för prövningen av regleringens tillåtlighet en-

ligt förutnämnda lagrum åter t det nu att undersök , om och 

i vd m n regleringen kan tänka medföra skada för annan samt 

vilka åtgärder som i samb nd med regleringen kunna bliva er-

ford rliga till förebyggande av olä enheter av denaa • Där-

vid k det till en början fastsl s, att - då såsom övre regle-

ringsgr9.ns föresl gits en höjd, motsvarande nuvarande vege

tationsmedelvattenst det ,samt de överskridanden av n··mnda höjd, 

som vattenståndet efter regleringens genomförande kan k a att 

uppvisa, på grund av tappningsplanen mäste bliva v mindre om

fattning och var ktighet än om naturliga förh llanden varit 

rådande - man icke behöver r·· a med att n gra marks ador 1 

egentlig menings ola uppstå vid Yxern. j heller finn det 

enligt ttendomstolens mening anl dning att nta a, tt r gl -

/j 
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är 
Etnell.ert· 

ringen genom sin inverkan på vattenföringen i n--danförliggand1 .---- !' 
aa i f ortn a 

v ninder 

vat endrag - närmare -best;· t genom ökning av v ttenföringen 

under vegetation tiden - skall medföra skador av någon som 

helst praktisk betydel e invid vattendragen beliigna marker. 

(Jämför sökandenas skrift aktnummer;;). D regleringen ute-

sluter genomförandet av en sänkning v Yxern för torrläggn1nge, 

9l'l. amål, komme~ den däremot att medföra -skada i form ·av 

h' .. der för framtida torrl .. ggning av mark. För bestämning av 

denn skada har man tydli en 1 första hand att beräkna den 

nattovinst,som en sänkning av sjön skulle lämna. Härutinnan 

får attendomstolen hanviea till den förut i detta utslag läm-

nade framst .. llningen, vilken emellertid behöver kompletteras 

med tt uttalande i en frSga, som hittills lämnats öppen, 

n~. lig~n hur vida - bortsett frän skadan å fisket - nägra 

skador kunna beräkn s uppkomma genom 1, vattenståndets s~nk-

ning. (Det mä erinras om att h .. rvidlag med "skador" även av es 

kostnader för till förebygg nde av olägenheter eventuellt 

erford rli a åtgärder). Vattendomstolen anser uppenbart, att 

jösänknin en ~oIDI!ler att medför vissa skador v ifrAgavarande 

slag, samt upps~attar de amma - högst un0 efärligt, det ,må ut

tryckligen framhållas - till 8.000 kronor. ettovinsten av 

sjö ä.nk.ingen kan e~lund best~mmas enligt nedanstående upp-

ställni g beloppen a rund de)z 

Fr båtn den 

drag umman a 

~ by gnadskostnaden 

~ rsättni för lhu fallet 

med fulla värdet 

~ trsättning för skada å fisk 

med fulla värdet j"" te 50 ~ 

förhöjning attendomstolen 
nser sig h .. r kunn borta fr 

att kadan delvi dr bb r ö-

nde till och p 
·r V ut n 

d 

97.000 kr. 

52.000 kr. 

3 .ooo J.r...r. 

rd t 8.000 1~r. 70.500 kr, 
26.500 1cr. 

en, är 1 
_. l ri a,, ~ .... 

Det 
.. m1.1gen ifr 

kan ne. 

d'"'ra en s\tuJ.1.e -me Jo"' .. 

den - av t 
nrnällan 

nör r 
ar1terna' sotn 

dena h V 
ringsati an 

h hava 
!a11.et' oc 

. an,:- uende d 
nin.gen o 

i 22 - i 
-perioden 

\ 

., tredningen 
so -

fört , 
tt med 1 

liV 
aeptemb r) 

·t dels oclt vari, 
ä-nS t til 

begr~• 

-"'s:a i frä.ga, 
\tO~ 

stand -med '\9 

domstolens m 

nämnda förh 

avsedda fa1.l 

minimitappni 

veck1.illS me 

nad, i e1 

i verl.<.l 

oetydelsef 

h 11andeV 

m :t·ra 

ni 

roc n 
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'tsr1.n 
ll 1 n d 

an:rör1.1 
!cni·.... €€at• """g av v t , 

tel'l.f ör.1ii 
·a sk d eeri 

a o.r av nå. 
on so11.1 

... ndra en be1 .. 
':;lla 

I)• D lllaz-ker, 
regler1n 

öen ute .. 
Yxe.rn för to 

r 1 ägg11.tligs, 
i ·skada i t'orra av 

~ Pö;r b t·· 
6Jllning av 

llld att berB~-
"-UUJ.a den 

1·· 
&.nlna • Här ut· 

.lll.nan 
lt i dett 

a u. ts la läm .. 
ehöver k 

omple tterae 
3 1 ·· 

amnats Öppen, 
t· 

1 k:e t - några 

:1tt 11..;t 
dets sänk

,, Sk:ado.r" • • 
aven av es 

ter eventuellt 
'l' 
. Uppenbart, att 
r av i,... 

x.r gavarande 
"11 . gt, d t ,m:i ut-

ttov.1.nsten av 

ians tåe n..1e 
"' Upp-

97.ooo kr-,, 

J 
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---Emell rti är det icke utan vidare lart, att den a

da 1 form av hinder för framtid torrläg ning, som förorsakas 

av reglcrin en, är 1ika stor som nettovinsten av sjösänkningen • 

Det kan nämligen ifrågasättas, huruvida icke även regleringen 

skulle medföra en visa förbättring - jämfört med nuvarande 

f'"rhållanden - av torrläggningen för de omkring Yxern belägna 

arkerna, som bör räknas regleringsföretaget til'[sodo. Regle

ringsaökandena hava med eftertryck gjort gfil.lande, att så är 

fallet, ooh hava med tillhjälp av den förut omförmälda utred

ningen ang ende det tänkta regleringsförloppet under tioår -

perioden 1922 - 19}1 visat d la att regleringen, ·aå tillämpad 

aom utredningen angiver, under nämnda period skulle hava med

fört, att medelvattenståndet för vegetationstiden =maj

septemb r) blivit 91 centimeter lägr än det i verkligheten 

arit, dels ock att, även om tappningen vid varje tillfälle 

begrän te till den minsta, som enligt tappningsplanen kunnat 

komma i fråga, en sänkning av vegetationstidens medelvatten-

stand med 19 centimeter skulle hava inträtt. Enligt tten-

domstolens mening kan 1 förevarande avseende endast det sist

nämnda förhållandet till.mätas nrgon betydelse. Då vidare i det 

av edda fallet - det vill säga med en konsekvent genomförd 

minimitappning - vattenståndet under den för växtlighetens ut

veckling mest betydelsefulla tiden, omfattande ungefär juni 

mån d, 1 · genomsnitt endast skulle hava varit obetydligt lägre 

·ni verkligheten, under det att de i nämnda hänseende mindre 

betydelsefulla månaderna aug11Sti och september visa en för

hållandevis stor genomanittli sänknil'l8 av vattenstän et (a 

vattenst ndskurvor å plansch aktnummer 92), kan man enligt 
I 
attendo stolens mening icke räkna med att regleringen skull 

medföra så stor båtnad för ifrågav rande marker som m d tillämp-

ning av vanliga graderingsmetod r bör ans s följ ed en s·· 

ning av vegetationstidens mcdelvatten t d med 19 centim ter. 

Eti n gorlu.nd riktigt res~ltat torde där mot rh llas, om 

regleringen berä a medföra en b tnad, som ut ör omkring extio 
procen av den, so 

ed till'mpning av van iga raderings tod r 

/J 
~s1 
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bör anses följ med en aänknin v ve etationstidens medelvat-
et a roa 

till nyttan av 
t tD-1 stor deJ 

k -ffe e t nst nd av nys angiven storlek. En dylik ber· n ng harvat

tenrättsin enjören l? ...... Svensson u. fö t i en vid d tt tslag 

såsom Prot.bil. M fogad längd, vilke1 gi 

båtn den skulle uppga till 14.095 kronor 

längd, fogad vid utslaget såsom · rot.bil. 

manställt de på de olika faatigh tern be 

er 

79 

- , 
öp 

ör . 
har 

nd 

tt 

I en särskild 

vem on am

ndelarna 1 

dels den på ovan angivet sätt be äkn de ne tovin ten v sjö

sänkningen dels ock nyssnämnda b tnad sa t p grundval ·· 

för varje fastighet angivit beloppet avd n kad i orm av 

hinder för framtida torrläggning, om regleringen medt· ·r. umman 

av dessa skadebelopp utgör 11.803 kronor eller, i 3~ vrundat 

tal, 11.800 kronor. Vattendo tolen övergår nu till att 'ehand

la frågor edföra 

genom sin inverkan p vattenstanden i Yx rn, och om åt ·ärd.er, 

som 1 särskilda hänseenden kunna bliva erfor erlig till före

byg ande av olägenheter av denna inver a. I första hand t .. r 

härvid. fi keintresaet beaktas. Att regler~ngen, om s:ir kilda 

åtg .. rder ej vidta6as, kom.mer att förorsaka betydande ada å 

fis et i Yxern är uppenb rt och har .. ven framhållits av ved r

börande fiskeriintend nt 1 hans yttrande över reglering aw ··~

ningen ( ktnummer 94). Fiskeriintendent n har emeller id ick 

uppskattat skadan till n got visst belopp atan har i tfil.let 

för slagit att regleringsintressenterna för motver ande a a-

dan skola betala en årlig avgift om 400 kronor till fiskodling 

i sjön. För den händelse regleringen skall komma till t dan-

ser atten~ometolen detta förslag böra följa Fi kerii t nden-

ten har vidare päyrkat medd lande av en fö eskrift d .. ro, ... t, 

därest " de o råden av aj öbottnen, som omm at ti vi torr-

läggas, gropar finn s, i V lk fisk vid att ets g n 

bliva instän d, de a ropar ola antin en u.tfyl r oc 

genom up rensning 6 
.. tas i e dan för indelse ed t 

vattent ·ckt områd , att fik 1d vattnet in r t 

an ig ned till d tta. De rbet 

sannolikt dra a en ostn d, som icke to t 1 nde 
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1938 den 18 maj. 

till nyttan av etsamma, vartill kommer att sjöbottnens be-

kaffenhet till stor del . är sådan, att fåror, som uppto e för 

att sätta förefintliga gropar i förbindel e med st .. ndi t vat

tent .. ckt omr .... de, snart nog s'"ulle slamma igen. Vattendons tolen 

as r där ör icke en generell föreskrift av det av fiskeri

intendenten påyr ade inneh llet böra meddelas. I ett s"r kilt 

fall ynes det dock såväl med hänsyn till fieket som ur far

leds- och andra synpunkter erforderligt, att uppkomste av en 

stillastående vattensamling utan förbindelse med sjön i övr·gt 

~örhindras genom upprensningar. Vattendomstolen avser härvid 

de1 inred len av viken vid Toverwn i sjöns norra del. i ostn -

d n för de upprensningar i viken, som attendomstolen firuer 

. rforderliga och som senar i detta ut lag kola närmare be

skriva , berä!mas av attendomstolen till 5.500 kronor. Hu.ru

v· da regleringen, ·· en om fiskodling 1 ångsätte p~:ens

ningar utföras enligt vad ovan sats, kotim r at m dföra skada 

å fisket, torde icke kunna avgöras förrän reglering n varit 

i tillämpning några -år. Vattendomstolen anser sig emellerti 

vid prövningen av företagets tillåtlighet icke behöva r~k a 

med att sådan skada skall uppkomma. Även beträffande den ska

da, som regleringen genom inverkan på vassbsltena v'd sjön 

stränder möjligen kan förorsaka ä sjöfåg 1 jakten, gäll r, a t 

det icke på förhand kan avgöras, huruvida sådan ska a vcrkli en 

kommer att uppstå. Vid prövningen av företage ts tillåtli t 

anser sig ttendomstolen icke heller i detta fall b höv 

räkna med att skada skall uppkomma. allxmiJ1a JlZS .. rutom 

fiske- och aktintressena påkalla farleds- och flottled -

intressena särskild uppmärksamhet med h .. syn till den .. nkni 

av Yxerns lågvattenstånd, som regleringen kommer 

Det har i m-let blivit upplyst, att sjön, i vilken allra· 

flottled finnes, tidigare trafikerats icke blott v rod t r 

utan ~en av amårre maskindrivna farkoster, Vilk huvuds k-

ligen använts för godstransporter och för og 

mer lottar, men att under senare år - förutom r r 
vid vi sa färjlä en - ingen annan båttrafik än ro för 0 -

Il 
6r '1 

Öu 



1938 d n 18 maj. 

mi sjön sam· att ··v n flottningen åtminston i det närmastl 11ga -pä grund av lågva 
·v 

med badpl ts r, up gr up hört. Ingo jören Johansson har nu såsom in mening ut-

. t··11en för krea nings talat, att trafik n med ma ldndrivna farkoster liksom även 

flottnin en kan komma att lterupptaga och att verkning rna t ~nd bliva avst· 
vattens "' 

v låcvattenstandets sänkning böra bedöma med hänsyn till 

detta förh llande. I nliglet här ed r Johansson rä~1:-.. at med 

ick blottat vid befintliga bryggor och båtstäder skola 

v·d"G ga s da tgi:irder, att esam.ma ··;ren vid bli ande låg-

va ttenst.'.'nd skola kunna anv,· d fd sitt ··nda :...1, utan ··ven 

-t· dylika ätgrrder skola yidtagas Tid ti igare använda last-

oeh v'"ltplatser amt att omfattan up rensningar skola ut-

föras~ o ika O di sjön. Vat~endomstol n anser det för sin 

d 1 rakti 

i::arko · e 

på aj ·n 

1 

tes_utet, att ""raf "k med m s indrivna 

är om ttning åter S 1"ll le kOII'.ma att försig

at ~n m jli e för bogoer·n~ av flottgods; och 

å sådan b gs ri lik om den ~vriga flottning, som ev ntuellt 

hi 

t bör '"unna f örsiggä under tider, 

et i sjön å!' relativt högt VattendomstoJ.en an-

doo srli it, att ersättning i vis omfattning utgår även 

tg .. r er -"dl st- oc vält latser. änkningen av låg-

ns"' e kommer vidare i st r utstrlicknin~ att n9dvbindig

in av o fintli · h~ n de~ eller - till för-

e · v t kre turen f ··rolyokas i de lösa dybäl ten, 

~ ts ~11liga st··11 n komma att blottas - u psättan e av 

er w~gefär 1 den nuv rand l v ttenlinjen. Sökan

jort gällande,.att str nda 8rn med hbsyn till den 

e torr .. ggning a c vid sjön belä na mar erna, som 
( 

tt medt··ra, skäligen borde sj'"lva be osta 
\ 

Denna enin kan vattendomstolen emellertid 

samhet päl:alla frägorn 

ommer att för 
brunnar 

vilken omfattning blo 

·· digg kommer att nödva.n 

len även å andra fast 

synas icke lämpligen 

tillämpning n gra r, 

sänkning vatteny~ans 
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all · · a trevnad n 

väsentligtminskad t 

kapitl t 3 andra 

pätaglig öveFdrift; 
rin ens tillätligh 

l.. skön minskningen 

sättning av resp 
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Enligt att ndoms 

anta as intr .. ffa 

gen et belo p, 

fasti~het up s~a 
kronor}, Bots 1 

kronor), Br ntes 

ronor), Tov r 

nor) ooh Höckh 

s·ttnin n för 
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ic i all eynn rhet icke då den förbättrade torrlägg

gl rin föret get till godo i form av avdrag 

reg erin en medför enom att utesluta en jö-

ov ru, 
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åt.ro.i ston 
i d t zl'· 

arlllaat l~ga på 
in mening 

såao rund av l gvattenytane sänkning. Här avses .it ärder 
u. t ... 

farkost r 1 . k 
om ··" n 

a och att v r1m· 
ingarn 

?d .. ma med h" 
a.nsyn t111 

r Johan son ,.. .. , 
l!:na t med 

och b t täd r skola 

~ en Vi blivande låg-
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anda - , utan ·· ven 
ti ic;; re 

använda last-

ren nin r s~ la ut-

>l n a ser det för in 

k med m s indrivna 

omma 
ln 

tt färsig-

av flottgods; och 
► tt . 

n.1ng, som ev ntuellt 

a förai å u.nd r tider, 

iVattenctom~to~-en an

'mfa ttning utgår ·· ven 

V 1 g-

att nödvåndig-

ller - t.:111 för

t lösa dybäl ten' 
1
~ - Upp ät tande av 

ttenlin:fen s··k " • o an-

med hänsyn till den 
lägna 

markerna, som 
~de sj ·•1 

va be osta 
1to1e 

n emellertid 

örbättrade 
ton-lägg-

1 form 
av avdrag 

tt 
Lltealu.ta en sjö-

' Fö • 
ruto.m tg:· der 

; 1 tr.a. 
caga om h .. nad 

att bl1 
va er order-

med bad 1 tser, uppgr·vning av brunnar samt anordnande av vat t-

kreatur å fastigheter, som vid blivande låg-

vattenstånd bliva avstängda från sjön, m.m. Särskild u ·r -

samhet påtalla frågorna, huruvida vattenti~lgången i beflntliga 

brunnar kommer att . försämras under lågvattenperioderna samt i 

vilken om.fa~tning blottandet av lösa dybälten vid str .. nderna 

kommer att nödvändiggöra anordnande av särskilda vattningastäl-

len även å andra fasti heter ti.n de nyssnämnda. Dessa frågor 

synas icke lämpligen kunna bedömas förrän regleringen varit i 

tillämpning några år . Däre ot är det ofrånkomligt, att låg-

vattenytans .sänkning i förening med de stora vattenståndsvaria-

tionerna ko er att menligt inverka på naturskönheten och den 

allll)änna trevnaden vid vissa delar av sjön. tt h .. r anses· dan 

väsentligtminskad trevnad för närboende uppstå, som avses i 2 

kapitlet 3 § andra stycket vat nlagen, skull:e v;·1 innebära en 

påtaglig öve~drift;_ men förhållandet bör vid prövningen av regl -
ringens tillåtlighet beaktas på det sätt, att 1 de fall, där 

minskningen i skönhet och trevnad kan antagas medföra en ned

sättning av respektive fasti6heters värde, denna neds ä ttning be

traktas såsom en till följd av regleringen uppkommande skada. 

Enligt attendomstolens menin kan en dylik värdeneds··ttning 

antagas inträffa endast i fråga om följande fasti heter, nämli

gen (det belopp, till vilket nedsättningen för varje särskild 

fasti ~he t uppskattas, angivet inom parentes): Yxered 18 (500 
kronor), Boö 1

1 
under Yxered (500 kronor), Brantestad 12 1.000 

kronor), Brantestad 2
6 c,.ooo kronor), Frödingehtllt 15 (1.000 

ronor), Toverwn 1
1 

(10.000 kronor), Fagerdalen 1 1 (1.500 kro

nor) och Höckhtllt 1
6 

(2.000 kronor). Vid angivande av värden d

sättningen för fasti ·heterna Toverum 11 och Fagerdalen 11 har 

attendo wtolen ut ått frAn att de upprenanin ·r i vi n vid 

Toverum, Vilka förut framh,~llito a f 

föras. 
- ~ ~ om er orderli ·, skol ut-

ör 
Under b .. visning till den för ~å n e fr ms t .. llnin 

attendo stolen föl ;ande kal yl to··r ·· · ., provning av r 
nu -

tillå tlighe t 1 
l rin n 

635 
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Nytta: 734.600 kr , 

Byggn dskostnad: 

den a1tu.1'l ske 
OlU y1tern, 

vara för 
att föret oet 

det mell.all 
0 stna 

I r gl ringsförslaget beruknad kostnad 
nA,1.1.aXl . 

att veget ti 

(efter vi ssa avdrag) 107. 000 kr. 

Årlig avgift till fiskodling, 400 

kronor, kapitaliserad efter 5 % 
Upprensningar i Toveru.msviken 

Diverse ätgärder med bryggor,båtetäder, 

stängsel m.m. det angivna beloppet 

ut~ör i avrundat tals · an av i fö

r varande hli seen en utdömda ers ä tt-

8.000 kr. 

5.500 kr. 

ningar, se längre fram i detta utslag)20.600 kr.141.100 kr. 

yttan efter avd;ag av byggnadsLostnaden 

kada; 

Hinder för framtida torrliggning (skall 

jä likt 2 kap. 4 § vattenla_·en 

tagas 1 beräkning endast en gång) 

Nedsättning i fasti ghetsvärden på grund 

av minskad skönhet och tr vnad, 

19.500 kronor1 tagea i beräkning två 

gånger 

593.500 kr. 

11.800 kr. 

39.000 kr. ~0.800 kr. 

e an1.e 
resu.itatet, 

91,65• 
nöjd n + ä övre 
nä:ronda höjd s o , 

f).öden. skal.l 

'n l'7Sda regieri~.o.o 

f ö ers r . 

en s{aU 

·rd,../llings 
u.pprä t d av . 

föres1.a it 
Johansson 

8 nedeänk!li 
ttenytan 

va 1.ä V' 
av aet nu.varande 

. h t. De 
en ooet a1..1.g 

skötsel. bero, 
dammens 2,0 r• 

ning ör 
.er. 

av nyttan av 1· 

fand 
törsbyrä b 

t ,jl'l t u. ti' dn 
ver 

hava 
erh 1.1it u.n 

dä vari 
' ~~~d 2.0 

vattenm~"t:> ' ' 

ri.nning frän x 

Då alltså nyttan efter avdrag av byi nadskostnaden överstiger 

den på föreskrivet sätt beräknade skadan, utgöra best~mmelser
na 1 2 kapitlet 3 § första stycket och 3 kapitlet 2 första 

u.tre nin& 
_u].1. 

1 ,1 iljon r u. 

vid u.tnYt jnin 

und r förut . tt 

75 procent och 

stycket vattenlagen intet hinder mot tillstånd till regle

r~ngen. 

p-- Johanssons Föruto de eänknin s- och regleringsfär lag, för vilka 1 n1.i 
t ed 

sammanjämknings-
förslag. 

redogörelse l"mnats i det föregå.ende, ·föreligger ett av ingen-

jören Johansson framlagt utkast til~ ett regleringeförslag,av-

aett att tillgodo e såväl torrläggnings- som vattenkraft

intres na. Innebörd nav detta förslag är i korthet föl ande. 

Upprensning r i Yxerns 1.1tlopp föru.ts"ttas e ola ske i samma 

omfattning samt en reglering damm uppförs p samma 

enli t det av ibbi gs ing njörabyr uppr .. ttade for 

Hör att fä en lämpli u.t gapunkt vid reglerin 

·11e som 

t. 

b st· and h r Johan on under ö t, huru. tor en e" tn ng v 

u.tr dn ng - 0 

r. 

ring ft r 

ronor 



1938 j. 

734. 600 1t 1 r, Yxern, om den kul ske e b rt f"r torrlägg ingsändamål, borde 

107 • 00 kr. 

s.ooo lrr. 

s.soo kr. 

0.60 
kr.1,41. 100 kr. -593 •500 kr. 

too kr. 

o k.r. 5o.aoo kr. 
lSden .. 0 ~ :rstiger 
ra be·· t·· 
le t 2 o ~llUnelaer-

örs ta 

t111 regle-

~g, för 
Vilka 

' ett 
av i.ngen-

rigeför lag ,av

~8llkra t-

het följande. 

e i e nuna 

la t lle som 

t. 

t-· serzi a 

iän n.ing v 

vara för att föret get kulle u pvisa et gynna mmaste för-

hållandet mellan kostnad och tnad, och där id o mit ti l det 

re ultatet, att vegetationsmedelvatt n t .de bo -de äwrna till 

höjden+ 91,65. ed anledni g här3V h r Johans on före lagit 

nämnda höjd såsom övre re lerin s rlins, vil 1 n emell rtid vid 

flöden s .. all få övers ridas, därvid vatten:f::. . , s ä.ppnin, n vid 

reglerin0 sdammen skall succ asivt ökas enligt en a Johansson 

upprättad avbörd,...,nin sk!ll'va. Såsom nedre regleringsgräns har 

Johansson föreslagit höjd n + 90,60, därvid nan uttalat att, om 

vattenytans nedsänkning stannar vid nämnda höjd, olägenheterna · 

av det nuvarande lågvattenst ndets widerskridande reduceras till 

en obetydlighet. Denna nedre re 1 r.:nc.:sgräns s call, såvitt på 

dammens skötsel beror, icke få underskridas. ~äsom normal tap~

ning öre 1 s 2,0 rubik eter i eku.nden. I o h för ber~kn.ing 

av nyttan av regleringen har Johansson - liksom Ribbil?-ge ingen

~örsbyrä b träffande det a byrån upprättade regleringsföralaget

v rKStällt utredning angå~nde den vattenrnängdsvinst som s ulle 

hava erh·llits u.nder tioar perioden 1922 - 1931, o reglerin en 

. då varit gen.omför , därvid Johans on r=·knat ed nyssn .. mnda 

vattenmängd,2,0 kubikmeter 1 e Wlde, såsom den störst av

rinning från Yxern so vattenverken kunna utnyttja. Enligt denna 

utrednings ull vattenmängdsvinst n hava utgjort i medeltal 

10,7 miljon r ubikm ter per år, vilken vattenm~n dsvinst -

vid utnyttjning på en sammanlag f llhöjd av 82,1 meter och 

Wl.der förut ättning av en verKningsgrad nos ~attenmotorerna v 
75 procent och hos de lektriek kinerna av 90 procent, llt 

1 enl~~het ed förutnämnd, av E all och rtz 11 ver 

utredning - motsvarar en rli energivinst om cirka 1.630.000 

kilowattimmar. Johansson har åsat d nna nergivin t tt vä 

av 3 öre per kilo'I ttimme samt i enli h t h" m och ed kapit 11-
sering efter 5 procent ber:·.1cn t v··r t a en 1 thän-

eende uppkommande nyttan av reglering n till 978.000 kronor •. 

Han har vidare på rwidv l a a ana utr dning upp tt t d n 
genom regl ringen u jor förb .. ttring n till 73.312 

kronor 4 öre samt före lagit up d lni v o tnaderna förr gl -

21 
637 
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ringen i förh lland till den n ivna beloppen eller s lun~
1 

med 93,02 proo nt vattenkra:ttintres enterna och 6,98 proceni 1.'i.gnet ,s 

å torriläggnin ntr en oc. sk le de sistnä da t·· e 1. se:i:n.s 

skyldigh t att ned a_0 i na procentuella andel ta del i kost .. 1.et-, 

na erna n as t avoe d ls ko tn,,derna för änkningskanalens up~, 

t gande och för mby ad i s mbaud därmed v en ro ·· ver vat-

ten.dra e t dels oc lös en av Åll_i.usfall t, under det a t övr ga 

r, fr .. st kostnaden för regl 0ri gsd mmen, helt skl.llle 

be ri a av vatt nkraftintr ssen terna. 

Grans 1.g av Det regler·ng förslag, för vi~ket redogörelse nu senat 

samma förslag. lämnats, är i etvis lika v·:1 o det av _ ibbings ingenj""rs

byrå upprättad förslaget t kniskt utförbart. rI ·enjbz~n o

hansaons beräkningar angåend n3ttan ,v r lerin~n i vatten

krafthän eende hava emell...rtid uts tts för anm"'rkningar fr 

reglerin ssökandenas si och ·unn e hellBr a attendo talen 

godtagas. V ttendom tol n får härutinn n hLl.nviaa till den jäm

förelse, som vattenrättsinge jören La sson i in f .. :ru.t ämnda 

pro mori 

de och 

anat:·11t mellan re ·l ·· .. lagen i detta vse n-

vil -en v tenm:· gd vin t r. av en lering nligt 

Johansson förslag ber · ta t· 1 6 iljone~ kubikmeter peJ ä• 
Då mot en ärlig vattenmängdsvin t av 12,3 :lj r kub"kmeter/ n 

reglering enligt det av 'bbin 

förslaget beräknats svara n k 

in enjör yr 0 u pr .. tta e 

itali er d) nytt om 734.600 

kronor, kan ålwi a nyttan av nr 11 t Johans ons 

onor. Ytt rliga·e förela s att till i rwi t 1 35a.,oo 
kan i fr ga om Johans ons för lag 

nedsänkning ill den för n 

t V tt dets 

sen, om icke 

sär , •. ld åt .. rder d avs ende å l 

m.m. vi tagas, torde komma yd v rare 01 ·· en-

heter än Johansson ynea hava föru.t tt. rots vd 8 lt1nda an-

märkt anser attendo stolen 11 rtid u .e bart, tt .. ven n 

reglering nligt Johansson f •'1 la u.p v1 r d nt förh 11 nde 

ell n nytta och s da, so nli t 2 tyc t 

och :5 k pitl t 2 företa styc - t T tt r e f' ru. s. t -

nin f"r till tligh t n V tt rin fö . 

lit 

gen ankO 
n företr·iide 

ört o 

h r att ··verf" 

h vatte 
n1ngs- oc 

pA. 
an lltforma 

V ttendo tol. :l. 

o den ovan 

u.tvi ar, v 

lit st<>rr e 

gi 

att 

r 



beloppen eller 
,n t r.n s Ulla, 

Och 6,98 
lle d .Proce111 

Sist.nä da 
811d l ta 

ce1 1 kost .. 
ningskan l 

ed a ens Upp, 
v .u ro ·· 

ver rat 
llnder t -

e att övr10 
Sdanua oa 

n, hel t ktllle 

, dogör 1 e 
nu. senast 

1 bings • 
J.ngenjö a-

:-t. In ·en-· ·· o J r·e:n 0 _ 

'ler1n 
, n i Vatten-

allmär 1.ngar :fr 

'Via 
ttendoms tolen 

l de.n jäm-

in "··i:·u t bi.znnda 
'1.! i c1 ·~ etta avseen-
lering nligt 

UbiJon ter Per å • 

i r '·ub ., /-¾J, 
~ KLie ter en 

u r .. tt de 

vtt O 734 .600 

l t Johans ons 

dets 
rr 

sen, om icke 

d r, atän 
l 

Vdrare o1·· gen-

id e lu.nda an-

, att ··ven en 

Gt förh 11 nde 

tycket 

ft1rutaä tt-

1938 j. 

Den prövni 

lighet, o ket 
ört sig till be-

tagen 

i 7 lcapi let ; re pek ive 2 kapit- lighet. 

let 3 förstas yc et och 3 kap· let 2 f" rs ta tyck t sam-

n ämn a la um om ··rmäld 
ma lag. I x a 

f""reli · er, s stolen' an f nna, i mot 

tillständ till 11tf .. rande av vilket so ~iela '¾V n. 

D före åend framst·n1n1n an 6 iver vid h:;1.nd.,n att, om 

arje för ta betraktas för si", tillstånd bör kunna 1eddelas 

till vilket so- hel t av f_öljand tre f"'reta , nämlige. 

en sänkning för orrläggnin ~da -1 av Yx rn 1 den 

u ·ttning, som adm n och H rd up~r~ttade för laget 

giv r vid handen,~ en re~lering av s·tn enbart för vatten

~raftändamål enl~gt det av Ribbings ingenjör by å upprättad 

f~ralaget eller ock en re 0 lering för b d torrläg nings- och 

vattenkro:. ftändamål enligt ingenjören Johanssons för""'l g. J:· -

lit, kapitlet 7 § samt 10 kapitlet 55 och 56 vattenla-

gen a co er det nu p v. ttendo stole att av:,,öra, t vilket 

företag företräde skall givas, därvid tte do stolen jämv .. l 

har att överfä0 a, huruvida en samman~ä.mkni g llan torrlägg

nings- och vattenkraftintressena möjl"gen m d t""rre förd 1 

kan utformas på annat sätt "ni Johan son xegleringsför l 

V ttendo tol n får h .. rutinn n till en början frantl ulla att, 

å om den förd ··rskild förslagen · 

u.tvi 

ligt 

1 

att 

tol 

ver 

oc.n 

ar, vatten r ftintress t i föreli all h r betyd

större ekonomisk r .. ckvidd .. 

företr .. de ät =·n 

befr .. j sistn··mn. intres 

n mening cke ko i 

en r gler n 

n 

s öra a öjlig nytt 

et, 

an 

s ör la i 

et. Att 

"r avsett 

tt 

n - h lt 

nt r11pp n, n · 

rinci 1 lt orde iv t i v n strö f 11 ·· i 

te 



Till tånd. 

19}8 d aj. 

regle rin :en härvidlag hava fatt vara m dbes t · nde. 

ooksä vara möjligt att odifiera Johanssons förslag 

t vär et å. de 
r mo 

Det a1me om vara . ngsl 
.,.. f "-rd 1n1. 

ål . i!fa1l• l o-
unda,at stt' · .. nde • 

större h .. 1syn tag s till sistnämnda in tre se, och ~tt där1gen01 a,gare 
"ro so .a aom. a 

trömfa 
··gare av e 

uppnå ett ynns ar resultat av regleringens om helhet be- }:O) 
de1t a i kO 

tra tad. E.m llertid finner t 1 b t tt 8
, .. "'1aig att ttenooms o en uppen r, a ~~ nom regl ri 

de n.ä:rxnare 
vinsten av en reglering enb rt f 'r vatten raftändaoål nligt 

~et av Ribbings ingenjörsbyrå upprättade förslaget måste bli~a 

så väsentligt mycket st"rre ··n vinsten av varje inom ungefär 

samma kostnad r m tänkbar kombinerad reglering, att n gon tvekm 

..n!:lr aen gag .......... 
··11a skola ga 

om ·d t törre 

ring enligt 

agnet ur allmän och enskild synpwikt av,en regl~ 

agda förslag icke bör kunna råda . Vattendo stolens 

bedömand av den föreli gande frågan om företräde mellan olika 

företag utfall r sålunda till förmån för en reglering enligt . 

byråns förslag. 

Under hänvisning ill vad ovan anförts prövar a ttendQm-

stolen skäligt m ddela regleringsaö andena - vilka numera ~ro: 

Hjorted-Tuna Kraftaktiebolag, Väst rvik aftaktiebolag, Gunne-

bo r e a A tiebolag och Akti bolaget Ankarsrums rllk - till-

stånd att re lera vattnets avrinning frän Yxern samt at t för 

sådant ändam l verk tälla upprensningar 1 sjöns utlopp och upp

föra en da byggnad över utlopp t, allt i huvudsalclig överens

stämmelse med d t av Ribbings ingenjörsbyrå u.p r .. ttade förslaget. 

6 
vattenlagen• 

4:0) 
I fräsa om skY• 

stnaaer. f 

stadgat, 
taga de1 i k 

1agrUlll finnes 

es 
å .i •· pning P ... 

.. a till 

J.unda 
antaga1 tadgar 

t gar b 
å .. Jinnan. s 

l i fö. 
t reiseva 

olll 5 y 
. v .. ,~st· 1as 

mark eJ -

vid agae• 

n 

Delaktighet m Alla 11tbyggda eller 11tbyggbara strömfall, f .. r vilka 

ni 

gena 
regJ.erin e 

• egleri 
regleringen medför båtnad, skola i avseende å regl rfo.gen titgöra 

en samfällighet, beträffande vilken följande skall gu.lla: 

1so) Strömfallens ägare äro skyldiga att, ed de inskränkni:18-

ar, som nedan an iv s, taga del i kostnaden förr gl~ringen, en-

var i _n a-v värdet ... den batnad, som bered ha atrömfall. 

I en vid detta utslag fogad fördelningsl .. gd, uppt ande samtli

ga ifrå avar·nde strömfall, finnes för varje trömfall an ivet 

såv · värdet· b r äkn d båtnad som d n procent11ell d 1 d an 
I 

m 

vil en etrömf 11 ta ·· re h r att delt a 1 kostnaden. 

210) 

di 

re av strömfall, so ej sökt r gl rin n, ·r 1c 
8 

skyl-

tt vidkänn e törre bi rag till o tn d n för ne 

/ 

,;a anta 
ten 

.. mnd Ålh f oen~ 
a t u.tgörae a 

ni 

+ 93,3 'f 

,90 

n 

n 

t r 

l 



1938 den 18 aj. 

l dbe t · 
and D • et 

EJ ons rörs1 S.YlJ.e om varar 
ag 411.Ula 

mot värdet ä den båtnad, som dilrigenom beredes ana 

·ress , Och a,at ströu..fall. 
att dä,r1 

I fördelningslängden finnes anbivet vil( 

äro sökande. 

s tr .. 11s-

in0 n 
8 

€8110 ägare so 
oin helhet b 

. ll. Up 
b rt, att 

e .. :,: o) ; gare av ström.fall, som ej sökt reglcri/ngen, är ick 

nlcrart ·· 
Ulld aoä1 

111.igt 
:förslaget .m 

ste bl1 
'larje inom ,,.,. Va 

- -..u,1.g tä, ,r· r 
. ing' a t t n 0 

€on ty8lc
81 

.Yl1Pu.n.kt av -e 
id n regl~ 

a. Vattendo 
stolen 

etr·~ 8 

emellan Olika 
reglering 

en11gt 

era äro: 
ta ti b 

olag, Gu e-

Upp
sa clig .. 

ov rena-
r- ·· 

ttade -r·· orai.a et. 
rör vu a 

skyldig att deltaga i kostnaderna för densamma förrän han e-

gagnar den nom regleringen vunna förbättringen. äru.tinna 

skola gälla de närmare bestämmelser, som innehållas i 3 ka itlet 

6 

4:o) 

vattenlagen. 

I fråga om skyldighet för ny ägare till strömfall a~t 

taga del i kostnaden för företa ·-- t skall gälla vad i nyssn .. 

lagrum finnes stadgat. 

5:o) Bestrunmelserna i 3 kapitlet 12 -25 § vattenl 

äga tillämpning på ifrägavarand företag. För detsamma skola s å-

lWlda stadgar antagas och faststfillas sa t atyrel e ute ; och 

m~.;innan stadgar blivit antagna och fastställda aa t anmä an 

om styrelseval i föreskriven ordning ·jorts, arbete å nnana 

mark ej v rkstru..las eller åtgärd eljest till förfling för nnan 

vidtagas. 

åaom kostnad för regleringen skall, såvitt deltagnings

skyldigheten angår, anses ej allenast den egentliooa byggna a

koatnaden utan även utredningskostnader, kostnader för ansök-
/ 

ningens behandling vid attendomstolen samt ersättning r för 

geno regleringen uppkommande skador. 

6.J1 

gl J:•innen 
0 utgöra 

ll g ·· la: 
Regleringsdammen över Yxel'Jls utlopp skall h va ina t·a- Regleripgadam-

11 an i t 

kyl 

n 

,/ 

5 ~-ten å 1/8 mantal Yxered 3, en från Yx red avsöndr d l .. g nhet, 

b~n--mnd Ålhusf llet, och 1/16 mantal Yxer d 2
3 

1 Hjorted soo en 

amt utgöras av en oirka 10 meter lång betongda rönhöj-

den+ 93,30, försedd med~ ett bottenatskov ed n fri redd 

av 4,90 me er, tröskelhöjd n + 88,98 och ö er ant n = 

ning ns widerkant) lägst å höjden+ 90,70 d ---- till .. 

om bott nuta ovet, ett mindre utskov ed n fri r dd v 1,5 

meter ch tröskelhöjden+ 91,00, avåt·n bart m del t n lac 

Beträff nde hushållningen med vattnet vid r in 
d en följande g'"llas 

er 



a) V tt n tåndet · Yxe å 
anordn 

å ~~ass~a1or 
j, s vitt p dm.mena skötsel ber tenstti.&~ lägna 

till t 

rinn.~ g n-

tiga över höjd n + 2,29 m d min reden eyttiga till y)tern.s 
u.tlO'PJ? be 

i närhet n a: 
11 jön ll till minst 5,0 kubikmeter i ae4 .. unde 

b) v·d t enst i sj"n ej öve:rnti ande hö,jden + 92,29 kola 

minst följa 

st· nde höjde 

attenmän der avta~pas: vid vattenständ ej unde 

+ J1,60 1,5 ku~ikmet r 1 sekunden, vid vatten-

st d under tian e höjden+ 90,80 1,0 kubikmeter i sekundet 

och i att tånd j unders tigand höjden+ 90,05 0,8 kubik-

meter i ; solande vid vattenstånd i jön under höjd n 

+ 90, på vattenfra inningen inverkand luckor i dam• 

ana. 

c) 

ni 

i V tt stånd· sjön und rstigande höjden+ 92,29 får tapp-

en uppgå till hög~t 4,0 kubi eter i sekunden. 

d) Vi vat~nstånd 1 sjön över.stigande höjden+ 92,29 skall 

tappni g n t1tgör vid vattenst r dej överatigand höj n + 92,40 

5,0 ik eter i sekunden, vid vattenstånd. ej överstigan 

d n + 92,50 7,5 kubikmeter i sekunden och vid 

överstigande sistnämnda höjd 10 kubikmeter i sekunden. 

e) Då flottning på r i Yxerns utlopp skall genom det m:n r 

utskovet i dammen framsläppas för flottningen erforde lig vat-

tenm.ängd. 

Till underlättande av tillämpningen av de ova1 r )-

d) upptagna bestämmelserna sammanfattas h~r desamma .11 en ta-

bell av följand utseende: 

Vattenstånd: 

över+ 92,50 1 o,o 
+ 92,40- + 92,50 7,5 

+ 92,29- + 92,40 5, k. 

högst. in t. 

+ 91,60- + 92,29 4,0 3 se . 1,5 '1 k • 

+ 90,80- + 91,60 4,0 3/se 1 ,o '1 k. 

+ 90,05- + 90,80 3 '1 4,0 m /sk. 0,0 . 
under+ 90,05 damm n h lt p n. 

I och för kontroll vattenhush llnin n ol t 

som. e11er 
•· hete 

•um i n vid To'le:c 
i!!r .. kt med 

8; u.tmar 
. ä oru.boli 

na, vilka J? 
berg ell. r 

1.äin .. 1.igS 
platser, 

respekt i ve .. . 
1.··gat hO 

till grund ~,o ·· and 
pelar , l1l' 

···m ör·el.seplal'l 
med JS. 

1 mellall 
t ·meter -cen i .... 

29 V r'l 
den+ 92 • 

na ko 
vara \l'PP 

11 n e -,';\.5r er 

hU.Shäl.l• .ge be t 

fö 

li a, ~ga 

r fis a a h.YdrO 

ä,mtade anvi 

vidta an r 

föras der 

d er n i 

Vid 

1.l. 

rder 

örli 

ll. 

il 



d 
na s ~ötae1 b 

el'o 
e en l\Yttiga tti 

:u.bik.rne t l 
er i aek . nde 

qjd 11 + 92 2 

' tte.ns 
' 9 Skola 

<1 ej LUlde 
:u.n en v. 

' ld Vatten-
te 

i Se Llndell 
• 90 05 , o,a kUbik-

Jön 
u.ncier höjd n 

~an 
luckor 1 a 

+ 2,29 :får t 
PP-

e.n. 

92,29 skall 

de ·· 
jd - + 92,40 

-rs t. and 

~d n. 

det mi.n -a._ 

erli vat-

·a 
r a)-

11) e ta-

1
aek. 

:r 

5 

ek. 

l1 t. 
31 e 

31 k. 
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tenstroidsskalor anordnas, den ena å norra stranden avd n n~ra 

Yxerns utlopp .belägna hal ö som benämnes 08 p .mm.a plats 

som eller i närhet nav en nu befintlig skala) och den andra 

vid Toveru.m i närheten av den bp-ygga so å karta1 m"d aktnwnmer 

s; utmärkts med siffran 12, båda på v"l ynliga p a r. ~ alor

na, vilka på orubbligt sätt skola fäst v·d för änd ~et 

länuligl berg eller jordfasta stenar, där t så ana finnas på 

respektive platser, men ljest vid från f st och fro tfri 

grund till lägst höjden+ 93,25 uppmurad sten- eller betong

pelare, miitand 1 ,o x 1 ,o meter i fyrkant, kola ko1· espondera 

med jämförelseplanet samt vara indelade i enkla eller dubbla 

centimeter mellan höjderAa + 89,50 och+ 93,00; oc s all höj

den+ 92,29 vara pA skalorna på särs ilt sätt utmärkt. klor-

a akola vara uppsatta innan regleringen~ börja &izxz utövas. 

ör er llande av ytterligare anvisningar rör nd kontroll å 

hus ållningsbestämmelserna efterlevnad ävensom rörande de 

f '· ere ande und rsökningår, som härutinnan må vara erforder

li a, äga sökandena hänvända sig till st tens met orologisk

hydrografiska anstalt. Därest n~gon, vars rätt kan var bero -

de av vattenhush!:l.lL1inr:•en, så påfordrar, ä.ro sökande_ a ·ld · a 

ut n o käligt dröj mål i nlighet med från anst lte 

·· tade anvi ningar utföra erforderliga u.ndersökn ng· r s t 

vid aga anordningar för kontrollen. Undersöknin
0
arna skol ut

föras under anstalt n öv rin ee ide. _{ostn 

dver an u angivna uinse nden skola be 

Vid 1 leringsdammen sk 11 i enli · 

11 in··· .: ffas fr 

forderli-gt an tal älyn 

örli e under 11 

t 11 ed rna fr 

att n. 

staten fi kerii 

11 dare, il ca 

as för lyn let 

n r änvi-ning till vad 

domet l V d r ö r 1d n att, d .. 

i 1 t det till re ler n, lLl._-

derna rr a lt 

tr da av na. 

et 

r-

g 0 rli t 

n-



Ersättningar. 

1938 18 maj. 

8) kronor; 
tta 

elaerna i 2 kapitlet 8 § vattenlagen - erlägga en årlig avgif' 8U,tD.Dl8 ibbhUl t 
1/32 an.tal 

av 400 kronor, vilkens all inbetalas till un l. stat kontore 

frän och med året näst efter t, d r r-~1 

förande erforderliga arbet na p~börjas, 

men bibehålles, samt enligt anvisningar av v derbörande fiskeri 

intendent användas till fiskodling i Yxern, dels oc i viken 

vid i:roverum UP,prensa ej mind1 e ränna, atr .. ck:ande ig frän den 
f··r • . d 7 \ 

å/karta med siffran 17 betecknade bry n och så långt ~t, att 

vikens inre del även id bli ande lå~vattenst~nd kommer att stå 

i förbindelse med sjön i övrigt, vilken ränna skall hava bottnen 

högst å höjden+ 89,00, n ott nbredd av inst 2 meter och en 

slän tlu tning ej åran tare än 1 : 3, · ä en - d ä.res t d·enna ränna 

icke fr ~drages omedelbart in ill d n med siffran 25 beteclmade 

båtplatsen - en ·il nsamma · tgående sidoränna, be träffande 

vilken samma före k~if er kala gälla; skolan e denna upprens~ ng 

vara utför~ i an regle · gen må börja tövas samt för f~amti en 

vidmakth llas 

är t öka-de•a ilja begagn sig av reglerin till-

st n·et, skall det ytte!.'1,igare ålig·a dem att beträ. fan 

het r v· .xern utciva ersättning för förhindrad r mtid 

lä;gning v mark, tör nedsättning 1 fastighetsvird n p 

mi. skad önhet och "r nad (= ll örlorat skön etsvär 11
) 

t .. ro r med bry g r, båt täder, at .. ngsel m.m. ~ e 

a tig-

tor ... -

gr · d av 

t ='ör 

de be-

lopp va de avs för .. indrad framtida torrläggning bestämd i 

enli _et me v ttenrätteingenjören ~venssona a~ be ikning, Pro t. 

bil. ) : 

• b träffande nedannämnda fastigheter 1--------

Hjort (upp ima ägare namn angivna ro 

1/16 mantal Tibbhult 111 (Håkan Petersson), 

för förhindrad torrläggning 33 kronor, 

arente ) : 

för stängselhållning 100 kronor och 

för anordnande av vattningsställe 200 kronor, 

eller tillhopa trehundratrettiotre (333) kronor; 

1/16 mantal Tibbhult 110 Berta Andersson), 

för förhindrad torrläg ning 8 kronor, 

~··r för~ indrad t 
J. • d 

A· • .,raer v1. 
. för iu 

t "·"""aelh' för s e~•0 
fyrahun 

tillb.0-Pa 
eller i bbhl 

'l/8 ma.nta.l 

s 

för ~ 

m.a tjugu.f 

in ra 

'\ I Ill~ . al. ~ 

ft;r 

tillb.0-P'"' 
e1.1er . b 

i/S mant,al 

tör förhin 
. d 

för 

till.hO'P 
e1J.er 

,;s ~anta 

för ä,t;," 

för st. 

til).hO e. 
e1.1er 

'\/'\6 n 
-tör fö 

-f ·r f 

-f r 

ti'll. 11. r 

'\ 
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Pre Uing 
samt f" 

er .fram tiden 

eele i.n 

)eträ "-fan 

tia.a to.r ... -

d av 

t i?ör 

b -

-----p rente ) : 

j. 

swnma åtta 8) kronor; 

1/32 antal ibbhult 15 u us ta Los tr .. m), 

för för indrad torrliggning 138 kronor, 

för ! t 0 ärd r vid last- 0011 v:·i tplat 2JO 'rronor och 

för ste..ngselh~llning 120 kronor, 

eller ti_llhopa fyrahwidraf mtio tta 5 ) 1rronor; 

1/8 mantal ~ibbhu.lt 19 (. K.V.Anderason), 

för f .. r indrad torrläggning 25 kronor, 

umma t j uguf' 5) :ro .. or; 

1/ manual Tibb ul 13 tHilda Fettersson), 

för förhindr d torrläggning 8 kronor, 

för st:in~selh~llning 30 kronor och 

för anordn nde av v ttning::iställe 200 kro11or, 

eller tillhopa tv. id a ttio tta ~238) kronor; 

1/S mantal Ti bbhul~ 12 Ludvig Svensson), 

för förhindrad torrläggning 12 kronor, 

för t gärder vi oatplats 150 kronor, 

för stänss 1 llning 75 kronor och 

för anoi nan e av vattningsställe 200 kro or, 

eller .tillhopa tyrahundratrettiosju 437) kronor; 

1/8 mantal Timmertorp 11 tGustaf !\nder~son), 

för åt ,ärder vid b tplats 150 

för stängselh Ilning 30 kronor, 

o or och 

eller tillhopa etthundraåttio 180) kronor; 

1/16 mantal Yxered 15 (Johan Persson ooh Ludv g :Persson), 

för förhindrad to rläg5 ing 92 kronor, 

för flyttning av bätplate 100 kr or och 

för stängse lh l n 1g 25 ronor, 

eller tillhopa tvåhu.ndr jutton ( 217) kron 

1/32 ma l YJCBr d 18 o n ca~ so, 

ulda ilsaon son ) , 

r, 

för f örhindr 

för för orat 

för flyttning 100 01 r ch 

rl on, 

615 



ell r 

b rn 

1938 

för st:· selhållnin 

tillhopa a W'ld- n:'..tti 

.. 
g 

Ev 

lhetc 1 

ö f .. r ndrad 

f""r f .. rlorut 

un 

för L nina a 

f"r f"rlo. d bå 

r 

a å • 

5 kronor, 

f ra 6 ronor; 

(Lu ·ig ett_ so 

och ar it ritt 

7 kronor, 

500 kronor, 

le vS 100 kron r, 

amt 

Viola}, 

( .. · avses en vid fas ti ·hetens 

ödr ~trand fintli- båtplats, vilk~n icke lämp
ligen syne ku..."llla .. ndraa eller flyttas s:'i att den 

lir användbar e~ter regleringens genomförande) 

150 kronor och 

för stängselhållning 330 kronor, 

ller tillhopa ettusenåttiosju (1087) kronor; 

amfälli_het för Yxereds by, 

för förhindrad torr äggning 467 kronor, 

~umma fyrahu.ndrasextiosju 467) kronor; 

7/150 ma __ tal Totebo 125 (Karl Axel Nilsson), 

för flyttning av båtplats 150 kronor och 

tör s t .. ngselh::..llning 145 lr...ronor, 

eller tillhopa tv undranittiofem 295) kronor; 

1/10 126 ( Karl Axel _ ilsson), 

för förhin ad torrlli gning 401 kronor och 

för _örlorad båtplats b tplat en an ic 

lytta att n blir anv"' b r eft 

ller t llbo 

enomförand) 300 kronor, 

juhundraen 7 1) kronor; 

umm 

för förhindrad onor, 

1/8 n al ib hlllt 17 (O le r redri rsson), 

t·r flytning v båt lat 100 ro or, 

as ller 

för ät ··rder vid 1 t- och ältplate 200 ronor o 

fö st· selh llnin 30 r onor, 

1 r i hopa trenllll r tre tio 330) ronor; 

tre 

'\ 2 

8 tr 



::> r, 

Ch 

kronor, 

.1 -ett 
so 

i 
:t'j_ tt 

l"onor, 
:) 

0n.or, 

lcronc , 

a t ha 

Vto1 ) , 

s en V.:i.d 

1 :fas ti ·11e t 
a ta, Vi. k e.na 

ler rI .n icke lä 
.Vtta s1 t lllp-

llgena a t den 
genol!J.:r·· 

:>.nor; 

i-; 

) , 

C 

h 

d a 

... ·J. l• 

~Ol'lo2- 0 

orande) 

eller 

fJ:rJB 

1938 den 18 aj • 

B. beträffande nedaniiämnda fa ti ·heter i---------
aooken: 

mantal Krogsfall 12 (Albin Nilsson), 

för förhindrad torrläggning ,88 kronor, 

eu.mma trehu.ndraåttioåtta (388) lcronorJ -

1/4 mantal Krogsfall 13 (Carl Augu t Gottfrid Anderson), 

för förhindrad torrläggning 201 kronor och 

för uppgrävning av brunn samt besvär med vattenuppford

ring 400 kronor, 

eller tillhopa aexhundraen (601) kronor; 

lägenheten Krogsfall 14 (J.ohan August Svensson), 

för förll.indrad torrläggning 39 kronor, 

summa trettionio (39) kronor; 

järnvägsområde under Krogsfall Norsholm-Västervik-Hu.lts

freds järnvägsaktiebolag), 

för förhindrad ton-läggning 36 kronor, 

aumm.a trettiosex \36) kronor; 

samfällighet för ogsfalls by, 

· för föri1indrad torrläggning 1948 kronor och 

för förlorad båtplats (båtplatsen kan icke ändras ell r 

flyttas så att den blir användbar efter regle-

ringens genomförande) 300 kronor, 

eller tillhopa tvåtusentvåhW1drafyrtioätta ,2248) kronor; 

35/100 mantal Stjärnevik 14 (C.J.Larsson), 

för förhindrad torrläggning 325 kronor, 

summa trehundratjugufem (325) kronor; 

1/2 antal Stjärnavik 1
2 

(Johan Konstans Larsson), 

för förhindrad torrläggning 388 kronor, 

summa trehundraåttioåtta (388) kronor; 

111/1280 ~antal Brantestad 13 (Anders M.Magnussons tärbhus), 

för förhindrad torrläggning 4 kronor, 

summa fyra 4) kronor; 

66/320 mantal Brantestad 211 Karl Adolf eterseon), 

för förhindrad torrl ··ggning 17 kronor och 

för at .. ngs lh llning :305 kronor, 

I 

6 /7 



1938 den 18 m j. 

eller tillho~a trehwid~atjugutvå (Z22) kronor, 

37/200 mantal Bruntestad 112 A.J.Anderssons stärbhus 

0 . H. Johansson), 

för förhindrad torrl·ggning 142 kronor, 

summa etthundrafyrtiotvå (142) kronor; 

,7/1600 mantal Brantestad 115 (Karl dolf :retersson), 

för förhindrad torr_äggning 84 krono1· och 

för stängselhållning 475 kronor, 

eller tillhopa femhu.ndrafemtionio (559) cronor; 
2 9/64 mantal Brantestad 4 Ka~l A lf ete on), 

för förhindrad torrläggning 413 icronor, 

för åtgärder vid lastplatser och färjställe 700 kro_or 

för stängselhällning 320 kronor, 

eller tillhopa ettusenfyrahundratrettiotre \ 1433) kro~or; 

å Hästö belägen del av 3/64 mantal Br ntestad 43 (Anton 

Pettersson), 

för förhindrad torrläggning 71 kronor, 

för åtgärder vid last- och våltplatser 200 kronor och 

för stängselhållning 190 kronor., 

eller tillhopa fyrahundrasextioen (461) kronor; 

å fastlandet belägen del av samma fastighet (Johan Vicktor 

Andersson), 

för förhindrad torrläggning 52 kronor, 

för åtgärder vid ·båtplats 200 kronor och 

för stängselhållning 55 kronor, 

eller tillhopa trehwidraaju (307) kronor; 

111/640 mantal Brantestad 27 (Carl Johan /ilh 1m Pettersson), 

för förhindrad torrläggning 293 l::rcnor och 

förs tängselhållning 210 kronor, 

eller tillhopa femhWl.dratre (503) kronor; 

335/1600 mantal Branteatad 114 rl Aug st Danielsson), 

för förhindrad torrl .. ggning 5 kr nor, 

su.mma fem (5) kronor; 

~~----:.-'---___ het för rantestads by, 

för förhin rad torrläg ning 20 kron ch 

te -;) 

u.n(1 
~a. t 

~,;-;20 1:L 

för 

!til' 

för 

f r 

11- r ti 

1.· 



.kronor; 

•.4.nder son 

ete 

'l'lo:r, 

rJst··1 

200 

011), 

le 700 

le1 eon), 

j • 

f'" r åt ärd r vid båtplats 400 kronor, 

ller tilllopa fyra u.ndratjugu 420) kronor; 

}7/320 mantal Br nt st d , 5 Al ert T.Jons,on och Frans 

'-'IV.sven son), 

för förhindrad torrläggning 81 kronor, 

summa ttio n 81) ~ronor ,; 

74/320 ma tal Brantest d 32 (Gustaf ,ilhelm Pettersson), 

för förhindr d torrläggning 178 kro or, 

för anordningar vid färjställe 200 kronor och 

f""r täng elh llning 330 kronor, 

eller tillhopa sjuhundraå'tta (708) kronor; 

37/800 man al Brantestad 113 (Emil ilason), 

för f"'rhindrad torrläggning 3 kronor, 

summa tre 3) Kronor; 

74/320 mantal Brantestad 1
2 

(Emil Nilsson), 

för förhindrad torrläggning 268 kronor, 

för förlor t skönhetsvärde 1000 kro ior, 

för f~1~ämrad b iplats 200 kronor, 

för åt~~rder vid lastplata 200 kronor och 

för stå.ngselh llning 460 kronor, 

eller tillhopa tvåtusenetthwidratjuguåtta (2128J kronor; 

7/64 mantal rantestad 110 (Ludvig Gustafsson, Thure 

Gustaf on, J~nny Gusta sson och Hilma Gustafsson), 

för dtängselhållning 100 kronor, 

summa tthundra (100) kronor; 

37/320 mantal Brantestad 26 (samma ägare), 

för förhind d torrläggning 121 kronor, 

för förlorat skönhetsvijrde 3000 kronor, 
---

för åtgärder vid båt-och badplats r 300 kronor och 

för s t angselh llning 260 lcronor, 

eller tillhopa tret~seneexhundraåttioen 3681) ronor; 

l .. genheten Vibråten 11 wider Brantestad sen eter Karlsson), 

för förhindrad torrlä gning 19 ronor, 

summa nitton \19) kronor, 

114 mantal rödingehult 2 \Axel rl on), 

6.9 



j. 

för förhindz-ad torrlä gning 4 k onor, 

summa fyr (4) kronor; 

1/4 mantal Frödingehult 23 (Axel Ludvig Vi ·tor Andersson), 

för för_indrad torrlägg ing 27 

summa tju usjQ (27) kronor1 

1/2 mantal Frödinge.hult 13 (Johan l Johsna on), 

för förhindrad torr1 ·:ggning 22 kronor, 

för åtgä!:der vid båt- och badpla ser 300 kronor och 

för stängselhål ·ng 520 kronor (hhri ingår den till 

400 kronor beräknade ~ .. os tnaden ör erforderlig 

stän·selh llning mellan Förö och den därut nfcr 

belägna ögruppen, vilken stängaelhallning lämpli-
1 

g n syns böra ombesörjas av ägaren till ifråga-

varande fa tighet), 

eller till_opa åttahlllldrafyrtiotvå (842) kronor; 

1/4 mantal Frödin hult 14 (Albin uigfrid Karlsson), 

för Z" rhiudr d torr lä g in 14 kronor, 

summa fjorton (14) kronor; 

5 
1/2 mantal .Frö ingehult 2 (Jenny Petorsson och Carl 

fält), 

för stängselh Ilning 45 :r or, 

ede-

för ä.ndrin 

2,0 

ä.rd f·r ll.t 

it rt 

örst 

an , 

no 

ti1.1.h0\la 
e11.er 

te· 
1.ägenne 

_ör :t:· 

för f 

föl' 

summa fyrtiofem (45) kronor; ~ -"Ö 

1/4 mantal Frödi:ngehult 15 (sa a ä e , 

för förhindrad torrlU. n ng 4 0 krono, 

för förlorat skönhetsvärde 1 00 r nor, 

för flyttning av b t/plats 250 rro.or oc 

för at··ngs lh Ilning 570 o or, 

ell r tillhopa tvåtu entv undratjugu 222) ronor; samt 

amfålli het för rödingehults by, 

för förhindr d torrl .. ggning 328 ronor, 

summa trehundratjugu tta ,2a) kronor; .. venso.m 

• b träffande n dannä da faetigh ter 1---------

1 antal ov r 1
1 

,Paul P ter eon), 

t r 



o.r, 
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', 

-SSOll.), 

---

1938 en 18 maj. 

för förhi rad torrläggnin 1577 kronor, 

r förlor t k'"nh tsvärd 10000 kr·onor, 

f""r ppgrävn v brunn d nå urtan a' tnummer 3 

med siffran 1 bet•oknade tomten 150 kronor, 

ör tl ttnin av b· tplat oc anordnande av väg till den 

nya åtplat~en (se siffran 7 å kartan) 200 kronor, 

för ändring v la tbrygga s siffran 12 å kartan) 

250 kr n r, 

t ·r åt ··rder vid badh s och båtplats ~ e siffran 14 å 

kar·tan ) 1200 ;.-Cro:.:10r, 

i .. r örs tärlming av n båta brygg se iffran 17 å kar-

an) och 1 ttning av där befi tlig kran 500 kro

nor och 

for stängselh llning 840 kronor, 

eller tillhopa fjortontusensju.hWl.draajutton 14717) kronor; 

lägenheten Fagerdalen 11 under Vanstad (Georg Claeseon), 

ör förhindrad torrläggning~85 kronor, 

för förlorat skönhetsvärde 1500 kronor, 

för flyttning av ä.ngbåtsakjul (se siffran 19 å kartan 

aktnw:i.mer 83) eller anordnande av slip med upp
-nings-; 

drag/anordning vid akjlllets nuvarand plat 

kronor, 

för anordnand av tvättbrygg~ \Se siffran 20 å kartan) 

100 kronor, 

för ordnande av vattenuppfordring till vattningsställe 

40 kro1wr, 

för ändri 

r·r 

v brygga (ae siffran 29 å kartan) 600 kronor, 

vid åtplats se siffran 32 å kartan) 

150 r onor och 

r lhål ing 9 0 kronor, 

ell r tillhopa fyratusenetthundrasjuttiofem 4175) kronor; 

läg n 

t•'rbh 

torpet Wlder Ytt rbo K rl Johan P r son 

r förhindr d torr1· ni 5 kronor, 

7. 1 



193 aj. 

u a fe tiofyra (54) kron r; 

1/32 mantal Ytterbo 17 (Julius Lars o ), 

för förhindrad torr-äggnin 56 kronor, 

för åtg··rder vid båtplats 20 1 .. o or ,oc .. 

för st·· gselhållning 60 kronor , 

eller tillhop trehwi ra xton 31 ) kro ... r; 

1/32 mant l Ytterbo 16 (Jul u 

för förhindrad torr1 ··g n·ng 109 krono och 

för t:"n el ällning 115 ' ron r, 

e i ler tillhopa tvähundr tjugufyra (224) · r; 

1/32 mantal _tterb 14 ( skar 1), 

för förhindra to rläggning 1 8 o ... or, 

för;-; dring brygg' 150 ro.or, 

för -t är·er vid last- och vältplats 200 kronor och 

för stänga lhullni g 125 kronor, 

e ler tillhopa fem.hl.ll;.draåttiotre 563) ar; 

13/144 manta tterbo 110 (Johan ,. gnu ilss ), 

för förhin rad torrläggning 28 ronor och 

för stängaelh"llninb 205 .. ronor, 

eller tillhopa tv u.ndratrettiotre ,233) kro.~or; 

lägenhet n Ytterbo 119 (E il Uhre), 

r··r förhindra, torrr ggning 15 :ronor och 
d 

för ~hällning 70 1-ronor, 

eller tillhopa~fkronor; 
12 5/36 nt l Ytterbo 1 ton ett r son 

för f örh.indra n · n 11 .. r nor, 

för t ärder v · d bå tpl a 50 ro~10:i: oc 

för st .. s'el c...llnin 75 kronor, 

eller til hop dratrett:l.o ex 13v) ro o; 

1/32 ·n 1 tt rbo 18 Em l hr 
J ' 

för förhindr d torrl g ning 25 

er 

för 

ell r tillho 

vid båtpl t 50 kronor oh 

1h llning 5 

tthu.ndr tju 1.1.f 1125) 

e 

för 
fä.1.1ignet 

8~:-- ... 
.,,~-.-n.illl.lr 

ftiJ' J.V~ 

(86) 
ättiose~ 

tal. 
45/'\000 inall 

-"·o· .... p.illd 
-för .i.~ 

e.rd 
fö't ät 

ftlr •stängs 

. til.1.noPa e 
e1.1.er t 

46/1000 man 
för -nrrn: 

·· r 
-fÖT 9t 

ti1.1.nova 
e1.1.er 

.,, .. 1.iS 
8 am.i. 

-tör r· 

se~tiO 
suintna 

1/ !rB 1%1-8 

-tör 

tti 
9UJnUUl 

,;,z 
-t· 

~8 !1· 

,;; 

).1. 
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►, 
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1938 den 18 aj • 

samf .. lighet för Ytterbo by, 

för förhindrad torrläggning 86 kronor, 
~ 

summa åttiosex (86) kronor; 

45/1000 mantal Gunnebo 13 (Ivar Hallber 7 ), 

för förhindrad torrläggning 246 kronor, 

för åt
0
ärder vid bätplat 100 kronor och 

för .stängselhållning 260 kronor, 

eller tillhopa s~xhundrasex kronor; 

46/1000 mantal Gunnebo 12 (Gottfrid Carlsson), 

för förhindrad torrläggning 39 kronor och 

för stängselhållning 11~ kronor, 

eller tillhopa etthu.ndraf~mtiqfyra (154) kronor; 

samfällighet för Gunnebo, 

för förhindrad torrläggning 69 kronor, 

summa sextionio t69) kronor; 

7/48 mantal Ytterbo 1 1 Go'ttfrid Carlsson), 

för stäng elh llLing 80 kronor, 

summa åttio (80) kronor; 

1/32 mantal Ytterbo 13 (Gustaf' Arvid Ström), i 

för stängselh llning 4 kronor, 

umma fyrtiQ 40) kronor; ) 

1/32 mantal Ytterbo 19 Erhard Lind), 

för st .. selhållning 175 kronor, 

sum a etthundr sjuttiofe 175) kronor; 

1/64 mantal öckhu.lt 17 (GllStav Albert Hermansson), 

for 

ell r 

W!l 

1 4 

för 

r tillhopa 

1/64 Il a 

ör 

trettiof 

drad torrlä gnin 4 kronor och 

ra 

35) 

lning }O kronor, 

yra ,34) kronor; 

lt 1
8 

,G t· ~ Albert Hermanseon), 

t rr1·· gning 12} 2:_ronor och 

rono, 

ra 3rtiotr 1 3) ro:~or; 

19 uet on), 

t ng 35 kronor, 
ron r; 
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19,a den 18 aj. 

t :-;."'gae 
!··re a.-

1/64 antal Kockhult 110 (Gustav Albert Hermanason), 

f··r förhindr d torrlä~g.ili 196 kronor, 

tre 
till.hO'Pa 

611er t 1 
1.1.i ne 

( 196 
sttmma etthundranittiosez kronor; 

1/16 mantal öokhu.lt 16 Gus;;·-v ~ bert .fer ansaon), 

för förhindrad torrl~G ning 146 rrono., 

f .. r förlorat kö 1et vE d 2000 kronor, 

för upp 7ävnin av brunn 400 'tronor, 

för åtg .. rder vid bätplat 15 krono , 

för nedschaktning av stran för interv:g 150 kronor och 

för stängselhållning 70 ~ronor, 

eller tillhopa tv t11senniommdrasexto. ' 2916) kro or; 

1/6 mantal Höckhul t 1,:; l. K. u • Lin ström s .. bhua), 

för tän selhå lning 75 kroror, 

summa sjuttiofem 75) kronor; 

1/16 tal ~ckhult av 15 anar Uhr 

f"r stängsel 1 llning 20 ronor, 

summa tju u (20) kr nor; 

3/16 man.tal H c hult 14 Ragnar Uhre), 

för flyttning av båtplats 150 ronor, 

för nedschaktnin av stra .. d ör vintervrl 50 kronor och 

för st .. elh llning 75 kronor, 

eller t"llhopa tvåhundrasjuttiofem (275) ronor; 

3/16 mant l öc halt 1
2 Carl Lindströ ), 

för f"rhi~ rad torrl .. ggning 8 ronor, 

för flyttnin av b~tplat 150 ronor och 

för tängselh llning 40 kronor, 

eller tillhopa etth11ndr nittioåtta 198) kronor; 

1/64 mantal öckhul v 114 lE vin Petter n), 

för flyttn·n v bat lat 100 ron r och 

för 35 ronor, 

eller till opa etth r tr ttiof.m (135) cron r, 

1/64 ntal Höckhult ,v 114 .r~dr ~ r rl os stärbhus), 

för för ndr d torr F nin 159 ·ro or, 

för r V d 2 0 ro or c 

a. 

fo.,.b. 
föl" ~ 

föl' fl.ytt 
f 

til.1noP8 

el.ler 
ten 

lägenlle 
tör anor 

för st .. 

ti1.l~10_ 
e1.1.e-r 

1... e rine tet 

fÖT 9 

!:;rti.o· 
suintn8 

1ä en-ne 
.. -r 

för'!d.n r 

aa1.en '\ 

fasti~ 

n.os 0 

ae ne 

t 

0 
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1938 den 18 maj. 

t··r stängselh-llning 35 kronor, 

eller tillhopa trehwidr nittiofyr ( 394) ro 

sam.fälli het för H°'ckhult, 
L 

för förhindr~d torrl~ggnin~ 

för 

och 

tillhopa femhundrasju.ttio tta (57) krono 

lägenheten Lilla H torp 1 nder t erbo (, xel ils on), 

7u5 

för nordnande av brunn m vattn- sställe 150 kron r och 

för stängselhållnin- 50 kronor 

eller tillho_ 2 0 tvåhundra (200) kronor; 

lägenheten Ste bäc en und r tterbo (Knut ;ohn on), 

för stt:...~Pselhällni g 45 -ronor, 

summa fyrtiofem (45) ronor; samt 

lä enheten Boda under Ytterbo (Edva d Jonsson), 

f""r Atgärder vi båtplat 50 kronor oc 

för stängs lhålL.~ing 95 kronor, 

eller tillhopa etth rafyrtiof m (145) ' !'onor. 

v ovana 3.ttningsbelo skol de, cm avs 

för.hin rad torrläggnin0 å fastichete na Tove:rum 11 oc ager-

dalen 11 1 Locknevi socken sa t f"'rlorat · ön etsvärde å s mma 

fasti heter, j · 11 t 9 1 apitl t 54 

hos Konungens befall ingshavande 

.va te l n ne "tt 

ralmar l .. n, so 

de ned atta medlen förfara i enlighet med vsd in 

vidare finnes stad t. amtl:ga övriga ersättn 

utbetala direkt till ed rbörand 

de tiden för ersättning belopp n erlä 

kap i tle 66 finnes et gat eller tt rb 

t med 

kapitel 

lopp skola 

tr·ffan

vad i 9 

ej 

må verL täll s e 1 er åt år el t till för annan vid-

t gas, inn n f' r sk ven ersättni u.ldi ta. 

D i k p tl t ttenl en f ·reko . nde b 

0 V tt nregl rin ar 0 ·c ,...e tilF pl a P 1 r 

f ·ret 

ä 

lagen t d 

wid v be t 9.mm 1 rn i 8 i l t 

11 11 V tt olen, 

t · el erna 

d 

4 kaJ2 tl t 
vattenlagen. 
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i regleringsföretaget att till befrämjande av fisket inom 

riket erlägga en ärlig avgift v trettiotvå (32) kronor 50 

öre\= 50 kronor per kubikmeter av den nuvarande normala låg

vattenmängden, 0,65 kubikmeter i sekunden)l vilken skall in

betalas till Conungens bef llningshavande i Kalmar län fr 

och med året näst efter det, då de för regleringens genomföran

de erforderliga arbetena påbörja, sä länge regleringsdammen 

bibehålles. 

Domstolsavgift. På ·rnnd av bestämmelserna i 11 kapitlet 95 § vattenlagen 

skall det ålig a sökandena att såsom bidrag till kostnaden för 

vattendoo.stolarnas organisation .och ve rksamhet ut..,iva en avgift 

av ettUaenfemtio (1.050) Kronor, vilken skall erläggas till 

Konungens befallningshavande i Kalmar län så snart vattendom

stolens beslut angäende tillstånd till regleringen vunnit laga 

kraft.(Avgiften har beräknats med utg~ende från att den normala 

lågvattenföringen vid Yxerns utlopp ökas frän 0,65 kubikmeter/ 

sekunden till t,52 kuhikmeter i sekunden, vilken sistn"i..mnda 

vattenmängd enligt den av Ribbinga ingenjörsbyrå verkat·· lda 

utredningen 'angående regleringens tänkta förlopp under åren 

1922-1931 utgör medeltalet av de minsta tappningarna under vart 

och ett av nämnda tio år.) 

22 

Regleringaföretaget skall, vid ~ventyr som i 2 kapitlet 

tredje stycket vattenlagen sägs, vara fullbordat före ut-

g igen av år 1942. Då det emellertid för strandägarna vid 

Yxern är av stort intresse att redan tidigare erhålla visshet 

om hl.ll?av1da sökandena ämna begagna sig av tills tån.det t 111 

företagets utförande, s adgar vattendo01stolen tillik, att det 

skall åligga sökandena, vid äventyr att tillståndet eljest .. r 

förfallet, att före utgången av är 1940 till vattenrätt domaren 

lämna besked i sådant avseende. Om inne~llet av be ed, som 

sålunda inkommer från sökandena, kommer vatten .. tt dm ren p 

der s bekostnad att utfärda knn·örel , som skall inf'"J i 

V'"sterviks-Tidningen. n:.:rest sökand na förld ra, att e ic 

ämna begagna sig v till t ndet, eller till t d t förf 11 r 

på grund av unde: 

om företaget ic 

skall attendom ... 

fra för företag, 

ändamäl ell r r 

vattenkraftända 

tag av n ...... gotde 

Om sö~a 

föra reglering 

ell r, dii:r8S t 

företa. t bliV 

beko~t:aad av 

de arb ten, s 
till o.tför nd1 

siktnings an 

de tid, då 

iden 

vatt~ lagen 

len till. t 

bord nd b 

i anlednin 

förut t 

nämli en 

vatten lJ 

ic 

arbet 

st··11es 

högr r 

do stol 

vartill 

slut l 
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på grund v underlåtenh t att lämna föres --rivet bes d, så ock 

om företa et icke fullbordas inom den d:.:.rför b stämda tiden, 

skall attendomstolens besl11t an äende företr··d ~t det amma 

JA 

fl 

fra för företag, avseende särur..ning av Yxern för 01·rläognings-

7J7 

:- län f'rän ändamål ell ·r reglering uv sjön för b de torrläggnings- och 

La e no föran- vattenkraft:--nd mål, icke 11t •öra hinder för tillst nd till fö:re-

'1 gsdam.men tag av nt..gotdera av sist angivna slag. 

17attenlagen 

1stnaden :för 

va en avgift 

g B till 

7 ttendom

runnit laga 

den norm la 

Ubi 
,,,,,, 

eter ,; 

tn Illllda 

rstfil.lda 

1r åren 

under vart 

2 kapitlet 

före ut

-a V.14 

Visshet 

t t111 

, att det 

t r 'j 

t Otl l' n 

om 

ren p11. 

1 

1c 

11 r 

/ 

Om sö~andena-enligt vad o~an sagts förklara sig vilja ut- Besiktning. 

föra regleringsföretaget, kommer efter 11tgången av ·r 1942 

eller, därest dessförinnan till attendomstolen anmäles, att 

företa et blivit f11llbordat, sedan sådan anm··1an inkommit, på 

beko~taad av delägarna i företaget besiKtning att se såväl å 

d arbeten, som genom detta 11tslag medgivits eller f .. reskrivits 

till u.tförande, som ock å föreskrivna vattenståndssk lor. Be-

siktningsman kommer att förordnas av vattenrättsdomaren vid 

e tid, då besi~tning skall ske. 

id n för anmälande av anspråk enligt 2 kapitlet 24 Anspråk enligt 

vatt nlagen på grund av regleringen bestämmes av attendomsto- 2 kapitlet 24 § 
vattenlagen. len till åtta år efter utgången av den ovan för föret gets full-

bord nd bestdmda tiden. Sådana anspråk må fra tällas ,ej blott 

i anlednit1g· av skad eller intrång, som icke av vattendo stolen 

förutsett, utan .. ven i vissa hänseenden, i vilka, enligt vad 

V ttendomsto/len förutser, skada möjli ·en kommer att inträffa, 

nämli en i fråga om fisket i Yxern och sjöfågelsjakten vid sjön, 

~attentillgången i b fintliga brunnar samt möjli6heterna till 

vattning a kreatur vid sjön. 

D tta utslag må verkställas utan hinder därav, att det 
ick ~·ger la ratt; dock allenast såframt, innan med iv t 

arbete påbörjas, hos Kon11ngens befallningshavande i almar län 

ställes pant eller orc n för den ers·1 ttning i penning r, som 

högre r .. tt kan lä ga sö .. and na att ut iva utöver vd tt n-

dom tolen i sådant h;·nse d best.. t, så ock för det skad t d, 

Vtirt111 såkanden kunna änn 

slut ljes t ·· rij • 

kyldi a, om Vattendo tolens b -

D .. r st d tt , i V d d inn f tt r b lut om fö-

h_tl. 
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.. :oetet ocil 
reträde åt en reglering av Yxern enligt det av Ribbings ingen- aelle.Jl. 

a lli:' 
jörsbyr upprättade förslaget framför övriga ifrågasatta före ta Ankarsr\liD- jc\t 

tt e:rs---
och om tillstånd till regleringens utförande, vinn r laga raft neh 1., a t ale 

-fa 1.1.e 
kall utdrag av utslaget i dessa delar tillika med handlin arna uarnbro ~atte 

ä,r'lid 
rörande den av lantbrllkaingenjören G. adman handlagda syneför- 'ser, d .~i 

uJ-1.e a 
ten ~ 

rättningen, vilka av vattenrätt .. domaren iliförskaffats fr _ fö r- he ··t11 . test:ro 

rättningsmannen, över ändae till denne, som därefter har att 
vid S'lar 

1c1te b 
u. i,d8 

avskriva förrättningen fr vidare åtgärd. ~11> i 

Vattendomstolen v · 11 nu yttra sig över viaaa i anlednin~\' ~::::tar: :i~ d 

kunD-3 
av regl eringsansökningen väckta yrkanden, a om icke ti . · ·are · - 1 -.t· -r 

handlats. 

Från vederbörande m.rkägares sida har yrk de fra -

ställts därom, att - därest tillstand till regleri a v Yxern 

enligt det av Ribbings ingenjörsbyrå apprättade för lagt 

meddelades- dem må tt{törbeh, llas rätt i förh .... l nde till del

ägarna 1 regleringsföretag t att invalla tvc:. vi or av j"°n, 

nämligen dels viken vid Yxerna järnvåL~~ta tion inn nför en 

linje, som tänkes dragen så, att den un~ef ~r i rät vinkel skär 

den å kartan aktn m r 83 utm~rkta, från vikens inn rsta del 

utgående pejling linjen A-B-C-D mellan punk rna C och D, dela 

ock viken vid Höckhult innanför en linje, so tänkes dragen över 

inloppets smalaste del, där stränderna tillhöra fastigheterna 

Höckhult 16 och Föekhult 110 • Regleringssökandena hava förklarat 

sig icke hava något att rinr mot detta yrkande. Vattendo sto-

len prt>var :förty sk~li t förklar_a, att vederbörande r are 

1 förh 11 nde till del ·g rna i re ,1eringsföretaget s ola ·· a 

rätt att invalla ovannämnda områden utan att d:·rvid n on skyld· 

het att utgiva er ··ttning för minsknin av regl rin · agasinet 

aka11 ifråg ko 
Kammaradvokatfiskalsämb •tet, so i m~l t fört t 1 

för kyrkoherdebostället Nynäs 1
1 1 Hjo ted ocken, har- dr 

h .. vi ning till att vattendomstolen enom itt ut 1 den 31 

dec ber 1935 ( j'" ör anm'"rkn:i.ng 2 å ö .... .... ,...u"~u.en) i am-

b d dm ddelande av tillstånd ti 1 v n r 

Hjorten till Långsjön :fast""t··11t n d n 4 nove b r s r 

1.e i a,o't!lato ... 
. en.! 

1.edn.1.n 

t-r~ffa ~a.e 

I ·}_~aD,0. a J.; 

b,a°!\: b.B,z 

\ll 
ine · t 

t 
'\ au. 
föl' ~ "t 

.. at e1'l 

tt 

i se:: 

fot'k1 

11icl 

tid 

h 

1~ 
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1 

ooh Hjorteda församlin, å ena, sa t Aktiebolag t 

Br , å nd:r sidan, tr:·ffad öv r sk else av n-

1, att ersiittnin till bo t;·11 •t för v ttenkraft n i 

€a.r11a !varnbrofallet skull u.t ·ä i kraft enli t vi sa n .. ,...m 1·e best··mmel-

r 
8 .Yrler·· 

'•.r "t 
a.r att 

ce tJ. 

d f 

V , 
xl"li 

:r l~g 

e t1 l 
deJ_ 

av ... 
J .n, 

,fö.,,. 
... e11 

·.n e.., 
kä.r 

ta del 

.D, d la 

l"a eii .. 
ove.r 

te.:r.n 

r ö:rkla:ra t 

do to-

D-

z-. ser, d .. ·vid vattendomstol ~ .... örklarat, att e sättnin · s 

Kulle vila bola et sa.som ägare av vatt n raftanl.. Lin ..,n 

vid ~varteström - he tällt att vatte. domstolen m~tte pröva, . 

huru..ida icke bost .. llet bord erhåll andel i vin~ten av 

Yxern r-glering i for v ytterligare ersättni.g kraft. ot bo-

lagets bestri ande finner sig vattendomstole m 11 rtid icke 

ku.nna i för arand äl ingå p sådan prövning. 

I f"'rutnämnda utsl g den 31 december 1935 har vatten

domstole i samband med meddelande av t 11 tånd til vatt n v

lednin en fr n Hjorten till Lån sjön le.mn t f"":r·eskrift r be

träffande tillåten gräns för vattenståndets nedsunkning i 'jorten 

aT f0ljande innehåll: Aktiebolaget Ankarsrwns Bruk hade att 

handhav vattenhush lningen sålunda, att vattenstAnden icke kom

me tt understiga före den 1 juli höjden+ 1J3,25 och före den 

1 augu ti höjden+ 10},20 i visst höjdsyst m r nnat ä et i 

förev ran e u.l vända). Efter den 1 au0 usti s' ulle gälla, att 

vatten.st 1 t icke finge änkas under höjden+ 103,13 med mindre 

ä.n att vatt navrinningen fr&~ ern nedgått t·11 0,65 ubikmeter 

i se .. e; en skulle s .. nkningen under höjden+ 10,,13 stå 1 

förh·ll nde till avrinningen från Yxern p ett 

vid 

tid 

foga~ diagra. nder inga förh llanden fine meller-

ttonst det genom av bolaget företagen ät;ärd s .. und r 

höjden+ 103,00. För be tä nde v storlek n av avrinnin · n fr 

Yxern ~ ull tills vidare och till d nn t ~unde bliva il a 

ordn 1g best·mt nvändaa vis i mål t inciv n avbördnin u.rv 

för Yxern. - jorteds församling, som 

.. b tet fört tal n för kyrkoherdebost ·1 et yn 1 , till i t 

hör stran id Hjort n, har n~ hemst· lt, tt 1 111-

at d til regl ring v Yxern höjden+ 10,,1' 1 

ey tem f t om a olut 1 ta V tt n r 

Hjorten, 111 t lun a under ing ö h l na. n ul t r-
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krid • Att i förevarande äl n dyl1 be t .. mmelae a 

Ollllll • 

., 
i tt 

hun rafemt o 
l Il Illot 

. til 
.. .,e d 

V ttenov 
s r v tte domstolen icke 1 gli en ma ifr enbart 

r, att efter enomförand t av den nu m d ··vna reglerin nav 

Yxern f"rutnä.mnda avbördnings mrva icke vi 'a e k n använda för 

-~ 

best ande av avriru ing ns s torl k. e ller id redan til -

1" 1-n ·1 en av d i samband ed reglerir.gstillståndet m dd lade 

vatt nhu hållr.in sbest~ lserna föru.ts··ttcr, att tappningens 

n kontroll raa \ ngåend medver nav t tens eteoro

lo0i k-h drc ·rafiska anstalt vid anordna e av dylik kontroll, 

se van), anse~ vatt ndom tol nick erforderlict att med hänsyn 

til Hjorten intre sen m ddela n·gra särs ilda 

1 P.rutinnan. 

.1.i s rnll •li a reglcrin · s··kan ena, en ör alla och 

alla f"~ en, att ersätta , som i m.let före·rått 

av v. h:..:.::.. d höv ingen G. Hägerströ och d okaten ils r:r· 

för deras kostnade r å m let med~ fyratu ~n 

(4.7 O) krono;r, varav 2.000 kronor ber .. 

j bi tr·· de och 2. 700 kronor rn 

ats ut för 

de, 

dels oc. vad nämnda akägare visa si hava u ·ivi t ·· tt 

ze plar ~v vattendom tolens protokoll och tsl~ i ma t . 

i C,. 

r .. ttni g n för torrlä nin av vatt 

Yxern er .. ställ av ved rbörand s ne ~n, vurit 

e betydel e för av ö ... ndet v fb1·evar d mål, böra sö 

till f' 

och te nia ~ · bi tr;· d 

n erns. J " v .. l ko tnad 

id förr~ttningen sy 

t 

sk ·11 en b··r er-

ssökandena. et s~ 11 förty 

n fö 11 och lla fö en, tt till 

u.t ia~ ad de a enli t V d rbörl 

fr nnen visa sig ava n -
r d följ nde för juridis t och tekn1 itr .. d 

fo 
.. 1 · ,en för jur d s t bitr. ett tth 

f tion o 1.159) ro or 25 ör och f ·r t kt itr e tr -

r 
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hWldrafe t ioå t a 358) - onor 70 ö r • 

an, 1 n mo att n om tol ns ut~la ,., 11 .. 1. s ~t r va 

·• till 
ttenöve dm olen. 

Vattenr·· t nä.mndema.nn n .!fuut acob on, med vil .en 

vattenr .. tsnä 

de: 

m nn n ~an r Torsten~ o~ örena e si , an~ö -

"J instd er i vad vatt ndo stolens flesta le 

yttrat vid granskning avd 

t· l sänkning eller reglering av Yxe !i.remot ~an j 

trädan· da ledamöt rs menin .bör g va 

företa , som avser reglering xern e b rt för a te 

möt r 

en 

bi

t det 

·· dam l i overenastämmelse med det av i i gs ingenjörsb rå 

upprättade förslaget . Enli t _in mening tör e ~ jämkning ellan 

torrlåggninga- och attenkra tintres ena s.- s -d , att t ' ~ 1-

st nd meddelas till nr glering, so med a ecnd öre 

regleringagränsen överenset~mmer med ing njören Jo an son sa -

manJåmkning :förslag men 1 ~rå om ·jligh ten ti 

nedsånmin. anslu.ter sig till b rån f .. ra ag. Jag örb er ick~, 

att den i penni ar upps ttad _ytt nav ens d nr glering 

blir av er.. re leri,,,ng en art f .. r vattenkraft-

ända 1 ni· t b råns försl en ed hän yn till jordbr s-

närin0 ens betyd lse f .. r orten m te enligt min mening en så.dan 

re 1 ring so den av mig an ivna anses bliva till större gagn 

lm"in 
d n nu b rörd frå an .. r j g 

n e m vatte domstol ns flest l d m .. t r · fråga o de r:yl-

i heter, so kola 

si v t·11ot d t till reglering enligt byrån för-

sl g, och e för a{ri:fter, som eljest kola s.l a bet .. f ... 

re l rin- t· ret · t. Ji:imv~l 1 fr ga o 

j nse d tt ndo 

o ov n. 
~-

:f'le ta 1 da öt 

ar: 

kos tnadern ··r 

711 




