
Damm vid Visjöns utlopp i Orrnäsån – Förprojektering av åtgärder för fiskvandring.
 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

0

Damm vid Visjöns utlopp i Orrnäsån.
Förstudie för alternativa förhållanden

2021-03-02

Jönköpings Fiskeribiologi AB
Peter Lindvall, Sebastian With,
Niklas Nilsson & Per Sjöstrand



Förstudie för alternativa förhållanden för damm i Visjön

Damm vid Visjöns utlopp i Orrnäsån. - Förstudie för alternativa förhållanden för dämme i Visjön

Beställare:
Charlotte Hallin
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ödeshögs kommun
Stora torget 3
599 80 Ödeshög
Konsult:

Jönköpings Fiskeribiologi AB
Gjuterigatan 9
553 18 Jönköping
www.fiskeribiologi.se
Författare:
Peter Lindvall, Sebastian With, Niklas Nilsson och Per Sjöstrand, Jönköpings Fiskeribiologi AB
Kartmaterial:
GISdata från Länsstyrelserna
Foton framsida:
Dammen vid Visjöns utlopp i Orrnäsån. Sebastian With, Jönköpings Fiskeribiologi AB



Förstudie för alternativa förhållanden för damm i Visjön

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Innehållsförteckning
BAKGRUND ...................................................................................................................................................... 4

UPPDRAG ......................................................................................................................................................... 4

METODIK .......................................................................................................................................................... 4

MARKÄGARE .................................................................................................................................................... 4

RÄTTSLÄGE ....................................................................................................................................................... 4

BESKRIVNING AV ANLÄGGNINGEN................................................................................................................... 6

HYDROLOGI ...................................................................................................................................................... 8

REKREATIONS- OCH BOENDEVÄRDEN .............................................................................................................. 9

NATURVÄRDEN .............................................................................................................................................. 10

KULTURVÄRDEN ............................................................................................................................................. 10

FÖRUTSÄTTNINGAR ....................................................................................................................................... 11

REGLERING/TAPPNINGSSTÄLLARE ........................................................................................................................ 11
HYDRAULISK UTFORMNING ................................................................................................................................ 12

ALTERNATIV ................................................................................................................................................... 12

A – NY NATURLIG KLACK/TRÖSKEL NEDSTRÖMS VÄGBRON VID SESTORP ........................................................................ 12
B – NYTT SJÖUTLOPP UPPSTRÖMS VÄGBRON VID SESTORP ......................................................................................... 16
C – OMLÖP MED ÖVERFALL BREDVID NUVARANDE DAMM.......................................................................................... 19
D – LITET OMLÖP MED ÖVERFALL I NUVARANDE DAMM............................................................................................. 21
E – NOLLALTERNATIVET, ATT GÖRA INGENTING ....................................................................................................... 22

KOMMENTARER ............................................................................................................................................. 25

VÄGEN FRAMÅT ............................................................................................................................................. 25

REFERENSER ................................................................................................................................................... 26

LITTERATUR ................................................................................................................................................... 26
INTERNET ...................................................................................................................................................... 26
MUNTLIGA .................................................................................................................................................... 26

BILAGOR

BILAGA 1. ÖVERSIKTSKARTA ORRNÄSÅNS AVRINNINGSOMRÅDE

BILAGA 2. FIXBESKRIVNING

BILAGA 3. FASTIGHETSKARTA ÖVER VISJÖNS VÄSTRA DEL

BILAGA 4. DOM AD 6, 1919

BILAGA 5. REGLERINGSÖVERRENSKOMMELSE

BILAGA 6. DAMMRITNINGAR

BILAGA 7. DJUPKARTA VISJÖN

BILAGA 8. KARTUNDERLAG FRÅN LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLANDS WEBBGIS ÖSTGÖTAKARTAN

BILAGA 9. MILJÖBILDER



Förstudie för alternativa förhållanden för damm i Visjön



Förstudie för alternativa förhållanden för damm i Visjön

4

Bakgrund
Visjön tillhör Motala ströms huvudavrinningsområde och är belägen i den östra delen av
Östergötlands län i Ödeshögs kommun. Orrnäsån sträcker sig från Visjön cirka 7 km
nedströms till Vättern och sjön har ett avrinningsområde på cirka 13,6 km2. Dammen vid
Visjöns utlopp dämmer in Visjön och en del av Orrnäsån. Den sammanlagda sjöytan uppgår
till cirka 1,3 km2. Se översiktskarta i bilaga 1 och fastighetskarta i bilaga3.

Det har funnits dammar i Visjöns nuvarande utlopp sedan mycket lång tid tillbaka. Den nu
aktuella dammen tillkom efter en dom 1919 för att reglera Visjön till förmån för Orrnäs
kraftstation, Orrnäs kvarn och Sunneby kvarn. Fallhöjden vid Visjöns utlopp uppgår till cirka
4,5 m. Det finns ingen verksamhet vid dammen, utan den tjänar idag endast till att hålla
vattenytan i sjön, utjämna flödet och ge ett basflöde nedströms.

Det finns idag ingen verksamhet knuten till dammen i Visjöns utlopp. Däremot finns det ett
antal intressenter kring Visjön och Orrnäsån som har intresse i sjönivåerna och flödet i ån
nedströms dammen.

Uppdrag
Jönköpings Fiskeribiologi AB har på uppdrag av Ödeshögs kommun förprojekterat olika
tänkbara lösningar för att åstadkomma en naturlig klack/tröskel för att lättare kontrollera
Visjöns nivåer. I föreliggande rapport presenteras olika alternativ som kan ligga till grund för
diskussioner med berörda parter för att finna vilken lösning som är lämpligast att gå vidare
med.

Metodik
Inmätningar av dammen vid Visjöns utlopp i Orrnäsån genomfördes 2020-06-17 av Per
Sjöstrand och Sebastian With från Jönköpings Fiskeribiologi AB.

Höjder anges i ett lokalt höjdsystem som utgår från överfallet i dammen, som enligt domen
ska ligga på nivån +13,5 m. Fixpunkten har eftersökts, men inte återfunnits (se Bilaga 2 för
beskrivning). Därför har höjdsystemet utgått från att skibordets nivå på den befintliga
dammen istället (+13,50 m). Koordinater anges i referenssystemet RT90 2,5 gon V. När
höger eller vänster används för att beskriva läget så skall det ses i riktning nedströms.

Markägare
Dammen vid Visjöns utlopp i Orrnäsån är belägen på fastigheten Sunneby 1:7 och Åryd 1:5,
se bilaga 3. Fastigheterna ägs av Carina, Maria och Gösta Staf. Vidare berörs flera
fastigheter runt Visjön av dammens indämning.

Rättsläge
Äldre lagstiftning

Under mycket lång tid har en kvarn legat nedströms Visjön. En kvarn vid Sunneby omnämns
redan i kvarnkommissionens handlingar från år 1698. Kvarnen och dess dammbyggnader
har under lång tid vållat diskussioner. Redan år 1698 dömdes kvarnen ut, men rivningen
genomfördes aldrig. Därefter har kvarnen och dammen varit uppe för diskussion åtskilliga
gånger.
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År 1919 beslutade Söderbygdens vattendomstol i ett utslag för Visjöns reglering (AD 6, 1919,
se bilaga 4) att dammbyggnaden var i laga ordning och gav tillstånd att förändra
dammbyggnad vid Sunneby Vattenverk och verkställa reglering av vattnets avrinning ur
Visjön mellan nivåerna +11 och +13,5 m, mot ersättning för skador av den ökade
indämningen till berörda sakägare. Domen slog även fast årliga ersättningar i form av
fiskeavgift på tre kronor samt utsättning av 35 tjog kräftor, som utdömdes utöver övriga
ersättningar.

I AD 49/1936 beslutades att regleringsrätten vid Visjön tillkommer endast ägaren av Orrnäs
elkraftverk.

På 70-talet upprättades ett civilrättsligt avtal där bl.a. ansvaret för dammen, regleringen och
kräftutsättningarna knöts till fastigheterna Sunneby 1:7 och Åryd 1:5 efter att elproduktionen
hade upphört vid nedströms liggande kraftverk.

En ansökan om befrielse från skyldighet att utplantera kräftor i Visjön ogillas (DVA 53/1980).
Domen understryker även att skyldigheten för dammen åvilar ägaren för dammfastigheterna.

Under tidigt 90-tal (troligen år 1992) uppförde dammägarna, med stöd av Ödeshögs
kommun, en ny damm precis uppströms den tidigare dammen för att underlätta regleringen.
Dammen bestod i ett långt överfallskrön och var troligen försedd med 2 st mintappningsrör.
Ändringen prövades aldrig juridiskt och efter en långvarig diskussion modifierades den nya
dammen genom att en stor öppning togs upp, så att den inte längre skulle ha någon inverkan
på vattenförhållandena i Visjön.

År 2000 upprättades ett avtal mellan dammägarna, Visjö fiskevårdsområde, Visjöns
stugförening och Ödeshögs kommun om hur Visjön skulle regleras (bilaga 5). Föreningarna
fick regleringsansvar, kommunen skulle bl.a. teckna ansvarsförsäkring och dammägaren fick
befrielse från kräftutsättningar och ersättning för avtalet. Avtalet skulle vara löpande till en
skriftlig uppsägelse inkommit eller dämnings- eller sänkningsgränsen har över/under-skridits.

Ny lagstiftning

Den 1 januari 2019 trädde nya bestämmelser angående vattenmiljö och vattenkraft i
miljöbalken (1998:808) ikraft.

Dammen i Visjöns utlopp byggdes i syfte att producera vattenkraftsel i ån nedströms och bör
därför träffas av de nya bestämmelserna. Enligt 27§ kap 11 i miljöbalken ska den som
bedriver en tillståndspliktig vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel se till att
verksamheten har moderna miljövillkor. Med detta avses att tillståndets villkor eller
bestämmelser till skydd för människors hälsa och miljön har bestämts enligt Miljöbalken
genom en dom eller i ett beslut som inte är äldre än fyrtio år. Dammen i Visjöns utlopp är
såvitt känt inte föremål för en ansökan till Mark och Miljödomstolen för prövning eller
omprövning och är inte anmäld till den nationella planen för moderna miljövillkor, därför gäller
heller igen tidsfrist för prövning av dammen.

Därför kan konstateras att dammen i Visjöns utlopp, trots tidigare prövningar, måste förses
med moderna miljövillkor genom en miljöprövning i Mark och miljödomstolen. Eftersom
dammen inte är anmäld till den nationella planen för miljöprövning är den olyckligtvis inte
berättigad till finansiering från Vattenkraftens miljöfond utan kostnaderna för miljöprövningen
faller på dammägaren.
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Beskrivning av anläggningen
Den tillståndsgivna dammen vid Visjöns utlopp är en betongdamm med ett bottenutskov och
ett överfall på dämningsgränsen. Uppströms dammen finns en sentida betongdamm (se
ritningar i bilaga 6), vilken byggdes som en överfallsdamm. Överfallsdammen har senare
kompletterats med en öppning.

Norr om betongdammen tar en jorddamm i dåligt skick vid. Jorddammen är i stort
trädbevuxen, vilket innebär att risken för framtida brott i dammen är mycket stor ifall träd och
dess rotsystem blåser omkull eller förmultnar. Flera sänkor i jorddammen kan observeras
längs den inmäta sträckan. Jorddammen är i starkt behov av underhåll, med sättningar och
hål.

Figur 1. Karta över området vid Visjöns utlopp i Orrnäsån.

Dammen kan beskrivas på följande sätt från vänster till höger:

1. En ca 15 m lång jorddamm med krön på nivån ca + 14,2 m (+14,2 m enligt dom) med
okänd inre uppbyggnad.

2. Därefter två betongdammar.

a. En äldre betongdamm på nivå ca +14,40 m med längd ca 13,6 m. Mitt på
betongdammen finns ett 1 m brett överfall på nivå + 13,50 m (samma som
domen). Nedanför denna finns ett bottenutskov på nivå +9,83 m (botten
mättes på nedströmssidan). Enligt domen skall bottenutskovet ha en bredd på
1 m och en fri höjd på 1,5 m, med tröskel på +10,10 m. Vid besökstillfället
noterades att luckan var i sitt nedersta läge och att där var läckage genom
träsättarna samt från sidorna av betongkonstruktionen.

b. En nyare damm i betong (ursprungligen för självreglering) är byggd uppströms
den äldre dammen och har en bredd på 7,4 m och nivå på + 13,33 m. Mitt på
denna finns en 1,1 m bred öppning. Troligen med träsättare på nivå +13,11 m,
betongtröskeln är ej inmätt.

Gamla
dammen

Nya
dammen

Kvarn-
dammen

Jorddammen
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3. Till höger ligger en ca 65 m lång jorddamm på nivån +14,0 m med okänd inre
uppbyggnad som går samman med omkringliggande mark. En iögonfallande grop i
jorddammen finns ca 70 m från betongdammen med en lågpunkt på ca +13,7 m.

Uppströms den tillståndsgivna dammen och ovanpå överfallsdammen ligger ett trädäck.
Detta har tyvärr försvårat inmätningen av bottenutskov samt överfallsdammen.

Figur 2. Den tillståndsgivna dammen i Visjöns utlopp, den nyare dammdelen ligger under
trädäcket.

Nedströms den tillståndsgivna dammen ligger resterna av en äldre kvarndamm, tillhörande
den kvarn som förr fanns på platsen. Den gamla kvarndammen ligger ca 70 m nedströms
utskovet från den tillståndsgivna och har en fallhöjd på ca 1,9 m, se Figur 3.

Figur 3. Resterna av den gammla kvarndammen nedströms Visjöns utlopp.

När inmätningen genomfördes 2020-06-17 låg den övre vattenytan i Visjön på nivå + 13,26
m och den nedre vattenytan nedan bottenutskovet på nivå + 10,61 m. Således var fallhöjden
2,65 m mellan den övre och nedre vattenytan. Den övre dammen hade vid mättillfället ingen
dämmande effekt. Den äldre kvarndammen hade en total fallhöjd på ca 1,8 m.



Förstudie för alternativa förhållanden för damm i Visjön

8

Hydrologi
Hela avrinningsområdets storlek vid Orrnäsåns inlopp i Vättern uppgår till 64,0 km2 och
delavrinningsområdet uppströms Visjön skattas till 43,8 km2, se bilaga 1. Baserat på SMHI:s
modelleringsverktyg ”s-hype2012” erhålls nedanstående karakteristika vattenföringar, se
Tabell 1.  Karaktäristiska vattenföringar vid Visjön utlopp. Baserat på SMHI:s modellerade
flödesstatistik för perioden 1981-2010.. De nedan redovisade siffrorna är endast ungefärliga
och inför en framtida detaljprojektering bör man beställa ett Hydrologiskt
dimensioneringsunderlag från SMHI.

Tabell 1.  Karaktäristiska vattenföringar vid Visjön utlopp. Baserat på SMHI:s modellerade
flödesstatistik för perioden 1981-2010.

Vattenföring utloppet ur Visjön
(m3/s)

HQ50 2,55
HQ10 1,83
HQ2 1,00
MHQ 1,10
MQ 0,25

MLQ 0,04

Medelvattenföringen (MQ) vid Visjöns utlopp uppgår således till 0,25 m3/s och
medellågvattenföringen (MLQ) till 0,04 m3/s, medan 50 års-flödet (HQ50) uppgår till cirka
2,55 m3/s.

SMHI:s modellerade månadsmedelvärden för perioden 2004-01-01 till 2020-12-15 har
använts för att se variationen hos flödena på månadsbasis, se Figur 4 och Tabell 2.

Figur 4. Diagram över variationen för månadsmedelflödet ut ur Visjön.
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Tabell 2. Tabell över variationen för månadsmedelflödet ut ur Visjön.

Månad Medel Median Minimum Maximum 25:e percentil 75:e percentil
1 0.34 0.28 0.063 1.36 0.16 0.45
2 0.38 0.37 0.063 1.03 0.22 0.52
3 0.39 0.35 0.062 1.92 0.25 0.48
4 0.36 0.26 0.118 2.16 0.20 0.38
5 0.18 0.15 0.063 0.60 0.11 0.21
6 0.13 0.09 0.036 1.12 0.07 0.15
7 0.21 0.10 0.021 2.93 0.05 0.16
8 0.12 0.09 0.014 0.67 0.04 0.16
9 0.10 0.09 0.015 0.34 0.04 0.15
10 0.11 0.09 0.013 0.54 0.05 0.14
11 0.21 0.13 0.021 0.97 0.07 0.26
12 0.33 0.27 0.031 1.10 0.08 0.48

Statistisk analys av månadsmedelvattenföringar

Det ses att under sommarmånaderna (juni t.o.m. september) varierar medianflödet mellan 90
– 100 l/s, men 25 percentilen visar att flöden ner till ca 40 l/s framför allt inträffar i augusti och
september.  Minimivärdena visar att flöden på ca 20 l/s redan kan uppstå i juli under
extremår.

Rekreations- och boendevärden
Vid norra Visjön finns en kommunal badplats med sandstrand, bryggor, omklädningsrum,
toaletter, grillplats, lekplats och bra parkeringsmöjligheter. Till badplatsen är det cykelavstånd
från centralorten Ödeshög och vid badet bedrivs simskola under sommaren. Här finns idag
också ett fritidshusområde som planerades på 1970-talet. Ca 40 tomter är bebyggda och
enligt gällande detaljplan finns utrymme för ytterligare bebyggelse.

Vid östra delen av Visjön, vid Sjögetorp, bedrivs turistverksamheten Urnatur som är vida känt
för sitt unika skogseremitage. Urnatur erbjuder bland annat övernattning i stugor och
trädkojor samt kanotpaddling i Visjön.

I kommunens översiktsplan, från 2020, finns två utpekade utvecklingsområden i anslutning
till Visjön, så kallade LIS-område (landsbygdsutveckling i strandnära läge). Det ena området
ligger i anslutning till det befintliga fritidshusområdet och badplatsen. Området kan vara
aktuellt att utveckla för ca 10-20 bostäder för att på sikt lösa ett gemensamt vatten och
avlopp. Området vid badplatsen skulle kunna utvecklas för verksamhet kopplat till
friluftsändamål. Det andra området ligger vid turism- och besöksverksamheten Urnatur. Inom
området kan utveckling ske genom enstaka en- och tvåbostadshus och kompletterande
byggnader, om byggnaderna uppförs i anslutning till befintliga bostadshus. Området i
anslutning till Urnatur skulle kunna utvecklas med anläggning kopplat till turist- och
friluftsändamål.

Östgötaleden som är en vandringsled genom hela Östergötland har sin sträckning förbi
Visjön. Denna sträcka ingår i den del av Östgötaleden som av STF har utnämnts till
signaturled Omberg. En signaturled är en led som erbjuder spektakulära naturupplevelser,
och är karaktäristisk för sin landsdel, lämplig för både nybörjare och erfarna vandrare, är
lättillgänglig via kollektivtrafik samt med möjlighet till övernattning.
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Naturvärden
Visjön är utpekad som nationellt värdefull med avseende på natur inom miljömålsarbetet.
Sjön är delvis grund (medeldjup 2,6 m) genom dämning och har bitvis stora vassområden vid
stränderna. Runt sjön utbreder sig en mosaik av olika naturmiljöer med bl.a. småskaliga
odlingslandskap åt norr, myrar åt öster och större skogsområden i söder. Sjön är näringsrik
och präglas bitvis av sommarstugebebyggelse.  Det hotade klotgräset växer i sjön.

Naturvärdena i och i anslutning till Visjön, samt Orrnäsån mellan Visjön och väg 503 är
måttliga. Hela vattendraget omfattas dock av Vätterns vattenskyddsområde.  I och i
anslutning till Visjön finns två våtmarker som har bedömts hysa vissa naturvärden i samband
med våtmarksinventeringen. Den ena är belägen i den östligaste delen av Visjön, medan den
andra är belägen i den västra delen vid Sestorp. Vidare har finns ett antal objekt utmed
Visjön nordöstra sida som har identifierats och värderats i samband med Ängs- och
betesmarksinventeringen. I den södra delen av Visjön finns även två mindre områden som är
utpekade skogliga nyckelbiotoper (Lövsumpskog respektive Lövskog).  Ytterligare en skoglig
nyckelbiotop (Alsumpskog) är belägen utmed Orrnäsån cirka 250 m nedströms Visjöns
utlopp.

Visjöns och Orrnäsåns fiskfauna är förhållandevis artfattig. De fisk- och kräftarter som
påträffades i samband med ett elfiske 1995 på en lokal (Kvarnen) cirka 200 m nedströms
Visjön var abborre och gädda. På en lokal (Spiksmedjan) nära mynningen i Vättern har
dessutom mört, öring (utsatt) och signalkräfta fångats vid elfisken under den senaste
femårsperioden. I samband med ett nätprovfiske som genomfördes 2001 av Kinda
turistförening i syfte att inventera fisksamhället i Visjön fångades abborre, gädda och mört.
Uppgifter om förekomst av stormusslor saknas i Musselportalen.

Bortsett från ovan nämnda naturvärden som berör Visjön och Orrnäsån generellt finns det
inga ytterligare registrerade eller kända naturvärden i direkt anslutning (inom 150 m) till
verksamhets-/åtgärdsområdena. Det bedöms att cirka 10 % av den västra våtmarken, som
värderats i samband med våtmarksinventeringen, kan komma att beröras av åtgärderna.
Detta till följd av att dels verksamhets-/åtgärdsområdet vid vägbanken är beläget inom
våtmarksytan, dels att vattenytan nedströms vägbanken kommer att sänkas jämfört med
nuvarande förhållanden i vissa alternativ. Det innebär i så fall att den vegetationsrika
utloppsviken i västra Visjön återgår till att bli en å, denna vik kan utgöra en värdefull biotop
för såväl sjöfågel som fiskars lek och uppväxtområde i Visjön.

Kulturvärden
Orrnäsån är i de nedre delarna, mellan E4:an och Vättern, precis som många andra
vattendrag präglad av kulturlämningar genom äldre tiders vattenutnyttjande och olika typer
av rensningar. De kulturobjekt som oftast påträffas vid vattendrag är kvarnar, sågar,
hammare, dammar och dammrester, stengrunder, pålverk, kallmurningar, vallar, fiskeplatser,
samt broar och brorester. I de övre delarna av Orrnäsån och i anslutning till Visjön finns
däremot endast ett fåtal registrerade lämningar. Dessa utgörs av två fornlämningar i form av
bytomter/gårdstomter (RAÄ-nr: Ödeshög 120:1 respektive Ödeshög 125:1) utmed den östra
sidan av Visjön. Det kan diskuteras om kvarnlämningen är övergiven eller fortfarande
används och underhålls. Om den är övergiven kan den omfattas av skydd som fornlämning. I
övrigt finns inga registrerade eller kända kulturvärden. Ingen av de ovan nämnda
kulturlämningarna är belägna anslutning till verksamhets-/åtgärdsområdena.
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Förutsättningar
Reglering/Tappningsställare
Nuvarande dom (AD 6, 1919, se bilaga 4) innebär att dammen i Visjöns utlopp får regleras
mer eller mindre fritt inom intervallet +11,0 m till +13,5 m. I princip skulle dammspegeln
kunna sänkas nästan 2,5 m och hållas på en nivå strax över +11,0 m och det skulle ändå
vara inom gällande tillstånd.

Denna förprojektering har som mål att Visjön i framtiden ska ligga inom intervallet för den
överenskommelse som togs fram 2000 se Figur 5 och bilaga 5.

Figur 5. Reglerinstruktion för Visjön som finns med i överrenskommelsen från år 2000.

Utan manuell passning och reglering är det svårt att följa regleringsinstruktionerna i Figur 5,
istället kommer sjönivån att vara beroende av flödet ut ur sjön. Det betyder att vid långa torra
perioder (vanligen sen vår och sommar) så kommer sjön bli låg och vid långa blöta perioder
(vanligen höst och vinter) så kommer sjön stå högre.

Utgångspunkten är att skapa en självreglering som gör att sjön vid flöden mellan
medellågvattenföring (40 l/s) och strax under medelvattenföring (ca 200 l/s) ligger inom
intervallet ca +12,9 – 13,25 m, men vid nivåer därutöver avbördas flödena effektivt över en
fast klack eller överfall. Vid lågflöden och sjönivåer under +12,9 m tappas en
minvattentappning till ån nedströms som avtar från 40 l/s ner till 0 l/s vid +12,5 m. Sjön kan
teoretiskt sjunka lägre genom avdunstning om denna överstiger tillrinningen efter att sjön
sjunkit ner till +12,5 m.

Om man går in och gör ändringar i en damm eller bygger en ny damm så kommer det att
ställas krav från tillsynsmyndigheten på att konnektiviteten (vandringsmöjligheterna) i
vattendraget ska återställas enligt referenstillståndet. Detta för att uppfylla kraven från EU
genom Ramvattendirektivet. Därför har samtliga lösningar projekterats med möjlighet till
fiskvandring.



Förstudie för alternativa förhållanden för damm i Visjön

12

Hydraulisk utformning
Genom att skapa ett brett (9 m) överfall på nivån +13,2 m och en smal låglutande (1%) fåra
bredvid med en bottenbredd på endast 0,3 m och tröskel på +12,9 m uppfylls mycket av den
önskade avbördningen. Men det behövs även en munk med en mintappningsöppning med
en diameter på 16 cm och tröskel på +12,5 m för att det önskvärda basflödet
(mintappningen) nedströms ska uppnås. En schematisk bild finns i Figur 6 och en
resultattabell i Tabell 3.

Figur 6. Schematisk skiss på hydraulisk utformning, sett uppströms ifrån.

Tabell 3. Flödestabell för den föreslagna hydrauliska utformningen.

Överfall Lågvattenfåra Rör Total
13.5 3.4 0.38 0.064 3.8
13.4 1.8 0.25 0.060 2.2

13.25 0.23 0.11 0.055 0.17
13.2 0 0.08 0.053 0.13

13 0 0.01 0.043 0.05
12.9 0 0.00 0.038 0.04
12.7 0 0 0.023 0.02
12.5 0 0 0 0

Sjönivå Flöde (m3/s)

En hydraulisk utformning likt denna kan uppfylla många viktiga parametrar. Den klarar av att
hålla sjön under nuvarande dämningsgräns även vid ett högflöde på nästan 4 m3/s. Den ger
sjönivåer på mellan +12,9 och +13,2 m vid låga flöden som kan förekomma sommartid. Den
förser ån nedströms med en mintappning (en mintappning på i genomsnitt 20 l/s under fyra
månader sänker Visjön ca 15 cm). Den kommer dock inte att vara effektiv till att magasinera
höga flöden under den blöta tiden av året, då sjön står högre än +13,2 m.

Alternativ
A – Ny naturlig klack/tröskel nedströms vägbron vid Sestorp
En lämplig plats att anlägga en ny naturliknande klack eller överfallströskel, likt den ovan
föreslagna, är strax nedströms vägbron vid Sestorp. De hydrauliska förhållandena vid
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vägbron bibehålls samtidigt som vägbanken används för att skydda överfallströskeln från
oönskade islaster. Att tröskeln läggs så långt upp i indämningen gör att bygghöjden blir
betydligt lägre (fallhöjd ca 1 - 2 m), men samtidigt innebär läget att den del av Visjön som
ligger nedströms dammen kommer att sänkas av och återigen bli en del av Orrnässån.

Figur 7. Tänkt placering av ett fast överfall nedströms vägbron vid Sestorp.

Den långa överfallströskeln byggs lämpligen upp som en jordfyllnadsdamm med en tätkärna
av spont eller betong, som också längs en del utgör överfallskrön för dammen. För att
undvika vattenströmning under dammen som orsakar materialtransport och sättningar,
behöver botten renschaktas och ett ca 1 m djupt dike grävas ur och fyllas med tätjord, som
packas väl på ömse sidor av sponten. Alternativt trycks sponten ner i en tätjord. Även i
alternativet med en betongmur grundläggs den på en packad tätjord för att hindra
underströmning. Därefter påförs tätjord och packas även en bit upp på muren/spontens
uppströmssida. Ovanpå tätjorden läggs filter, övergångslager och erosionsskydd.
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Nedan i Figur 8. finns bilder på byggnationen av överfallsdammen i Vendelsjöns utlopp.

Figur 8. Spontsättning (t.v.) samt uppbyggnad av fåra och motfyllnad (t.h.) vid
överfallsdammen i Vendelsjöns utlopp (foto: Tomas Loreth, Upplandsstiftelsen).

I Vendelsjöns utlopp, se Figur 8, gjorde den tidigare dammens utformning att lågflödesfåras
fick placeras centralt i tröskeln och bygget fick ske delvis i vatten. En omständighet som
försvårar byggnationen. I Visjön kan munken användas för att leda förbi vatten under
byggtiden. En hålldamm kan troligen anläggas uppströms vägbron om man vill bibehålla
sjönivån under anläggningsskedet.

I en detaljprojektering behöver området för dammläget sonderas för att bättre klargöra djup,
sedimentmäktighet och markförutsättningar.

Juridik
En sådan här anläggning är att jämställa med en ny damm och kräver ett nytt tillstånd enligt
Miljöbalken. Det kan med fördel samordnas med borttagandet av de äldre dammarna
nedströms. Ansökan innebär att det måste finnas en eller flera sökande som tar på sig att
genomföra byggnationen och därefter ha ansvar och skötsel för anläggningen i framtiden.
Anläggningen behöver byggas på andra fastigheter än den nuvarande dammen och kräver
rådighet över markområdet. En ansökningsprocess behöver inte vara svår, men kan bli
komplicerad och dyr om inte alla berörda är överens. Däremot bör den långsiktiga skötseln
och driften bli relativt låg.

En möjlig väg vore att de intressenter som finns kring och har intresse i Visjön bildar en
regleringssamfällighet, en dammförening, och söker om tillstånd för åtgärder och
finansiering. Genom stadgar och andelstal kan sedan kostnader fördelas ut på de ingående i
samfälligheten så som närboende och stugföreningar, tidigare dammägare, fiskerättsägare
och fiskevårdsområde och/eller kommun. Jämför det med en vägsamfällighet eller en
samfällighet eller ett markavvattningsföretag som tar hand om en gemensam anläggning för
allas nytta.
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För- och nackdelar
Fördelar

· Vattenytan uppströms dammen kan bibehållas och regleringen av Visjön underlättas.
· Lägre fallhöjd 1 - 2 m.
· De gamla dammarna nedströms kan avvecklas.
· Liten förändring vid vägbron.
· Lågt skötselbehov.
· Möjlighet till munk med mintappningsrör.

Nackdelar

· Nya fastigheter berörs av anläggningen
· Stort magasin, kräver stabil damm.
· Vägbron kan utgöra en trång sektion vid högflöden
· Visjön nedströms vägbron sänks av, detta delvis grunda och vegetationsrika område

kan utgöra en inte obetydlig värdekärna för sjöns fisk och fågelliv.

Kostnadsuppskattning
För miljödomstolen behövs en ansökan om utrivning av de äldre dammarna och tillstånd att
uppföra den nya dammen med miljökonsekvensbeskrivning och teknisk beskrivning,
uppskattad kostnad cirka 100 - 150 tkr. Kostnaden för en domstolsförhandling är väldigt
svårskattad, tas beslutet på handlingarna så kan kostnaden bli kring 50 tkr, men blir det
komplicerat med flera olika intressen så kan kostnaderna gå över 500 tkr.
Anläggningskostnaden bedöms bli ca 1,3 mkr.

Den totala kostnaden skattas till ca 1,5 mkr, exklusive kostnader för
domstolsförhandlingen.
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B – Nytt sjöutlopp uppströms vägbron vid Sestorp
Det enklaste rent drifttekniskt och förmodligen det långsiktigt stabilaste är att bygga en ny
tröskel uppströms vägbron vid Sestorp med en svagt sluttande fåra nedströms, ett nytt
naturligt sjöutlopp. Därmed kan de nedströms liggande dammarna avvecklas. Fördelen med
detta läge är att det är nära läget för det ursprungliga sjöutloppet från Visjön och bygghöjden
blir betydligt lägre än i läget för nuvarande damm. Nackdelen är att den del av Visjön som
ligger nedströms vägbron kommer att återgå till att bli en del av Orrnässån, liksom den var
innan sjön höjdes.

Figur 9. Planskiss för den nya sjötröskeln uppströms bron. Notera lågflödesfåra och munk med
mintappningsrör.

Den nya sjötröskeln behöver i så fall bli ca 10 m bred om den läggs på nivån +13,25 med en
0,3 m bred lågflödesfåra för att avbörda ett högflöde på 3 m3/s. Fåran nedströms byggs med
2 % lutning och kan ansluta till naturlig botten.
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Figur 10. Tvärsektion för den modellerade tröskeln i visjöns utlopp.

Preliminära uppgifter säger att vattendjupet är ca 1 m, se bilaga 7, och längden blir därmed
ca 50 m. Konstruktionen byggs upp med täta massor, eventuellt kan en spontkärna behövas.
Hela konstruktionen erosionskyddas med naturligt rundad sten och kan ges ett naturligt och
estetiskt tilltalande utseende. Nedan i Figur 11 ses ett exempel på en smalare liknande
tröskel från ett mindre skogsvattendrag i Ronnebyåns vattensystem.

Figur 11. Exempel på tröskel med upphöjd botten i ett mindre vattendrag i Ronnebyåns
vattensystem. Här användes tuktad sten för att skapa en markant tröskel vid lågvatten.

Vid en översiktlig hydraulisk modellering ger ett sådant sjöutlopp i Visjön följande
vattennivåer, se Tabell 4 nedan.
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Tabell 4. Flöden och vattennivåer i Visjön vid ett naturliknande sjöutlopp i Visjön.

Flöde (m3/s) Vattennivå Visjön (+m)
0.02 13.02
0.04 13.08
0.10 13.18
0.25 13.28
1.1 13.37

Det ses i Tabell 4 att sjöutloppet kan avbörda 3 m3/s vid nuvarande dämningsgräns, men
ändå hålla uppe sjön vid lågflöden. Ett naturliknande sjöutlopp enligt det här bör även det
kompletteras med en munk med ett mintappningsrör för att säkerställa en lågvattenföring till
Orrnäsån nedströms liksom alternativ A.

I en detaljprojektering behöver området för dammläget sonderas för att bättre klargöra djup,
sedimentmäktighet och markförutsättningar.

Juridik
Juridiskt blir förutsättningarna med ett naturliknande sjöutlopp likt de för alternativ A. Det
krävs ett nytt tillstånd enligt miljöbalken och man kan undersöka möjligheten att bilda en
dammförening, likt för alternativ A, inför ansökan.

För- och nackdelar
Fördelar

· Lägre fallhöjd 1-2 m
· De gamla dammarna nedströms kan avvecklas
· Robust konstruktion
· Ger bättre avbördning vid bron
· Lågt skötselbehov, liknar ett naturligt sjöutlopp
· Möjlighet till munk med mintappningsrör

Nackdelar

· Nya fastigheter berörs av anläggningen
· Byggnationen innebär att en relativt stor volym massor (ca 2 000 m3) behöver

tillföras.
· Ny väg behövs
· Osäkert hur broöverfarten är grundlagd, ökad vattenhastighet.
· Bottenbeskaffenhet måste undersökas

Kostnadsuppskattning
För miljödomstolen behövs en ansökan om utrivning av de äldre dammarna och tillstånd att
uppföra den nya dammen med miljökonsekvensbeskrivning och teknisk beskrivning,
uppskattad kostnad cirka 100 - 150 tkr. Kostnaden för en domstolsförhandling är väldigt
svårskattad, tas beslutet på handlingarna så kan kostnaden bli kring 50 tkr, men blir det
komplicerat med flera olika intressen så kan kostnaderna gå över 500 tkr.
Anläggningskostnaden bedöms bli ca 2,4 mkr.

Den totala kostnaden skattas till ca 2,6 mkr, exklusive kostnader för
domstolsförhandlingen.
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C – Omlöp med överfall bredvid nuvarande damm
Ett alternativ för att åstadkomma en lättare reglering och fri fiskvandring i Visjöns utlopp är att
anlägga ett omlöp (en ny bäckfåra runt dammen) med ett bräddutskov som mynnar i
omlöpsfåran.

I terrängen norr om dammbyggnaden finns utrymme att skapa ett omlöp. Det börjar med ett
intag för vattnet ca 100 m höger om dammfästet, se nedan. Omlöpet kan sedan gå nedanför
jorddammen och efter ca 100 m anläggs ett skibord/överfall, som avbördar vatten till omlöpet
vid högre vattennivåer i Visjön, därefter viker omlöpet av och ansluter till sist till Orrnäsån
nedanför den äldre kvarndammen.

Figur 12. Ett omlöp med ca 2 % genomsnittlig lutning skulle kunna byggas norr om
dammbyggnaden.

Ett sådant omlöp bedöms kunna bli ca 230 m långt. Med en total fallhöjd för sträckan på ca
4,7 m skulle den genomsnittlig lutning bli ca 2 %. En detaljprojektering får sedan avgöra
omlöpets exakta sträckning.

Intaget kan utformas som ett enkelt utskov med prefabricerade betongrör och ett
betongelement, med lucka, som utskov.
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Figur 13. Exempelbilder på trumelement som även fungerar som utskov.

Trumgenomgången görs genom ursprunglig mark eller i varje fall där jorddammen är som
lägst. Längre ner i omlöpet byggs en skibordsdamm mellan Visjön och omlöpet. Den övre
delen av omlöpet bör läggas med en lutning på ca 1 % för att få en gynnsammare hydraulisk
inverkan på avbördningen, längre ner kan lutningen vara ca 2 % för att uppnå en god
passerbarhet. Skibordsdammen består av en 10 m bred tröskel på nivån +13,25 m och gör
att vid högre vattennivåer i Visjön avbördas vattnet till omlöpet och dammen blir mer
självreglerande.

Flöden

Fiskvägen kan utformas så att vid låga sjönivåer under +13,2 m så går hela flödet (upp till ca
100 l/s) genom omlöpet. Fiskvägen blir vattenförande till sjönivån +12,9 m. Därunder kan
med fördel en munk med ett mintappningsrör placeras vid skibordet, som gör att en
mintappning kan tappas till ån nedströms. Vid sjönivåer över +13,2 m och upp till
dämningsgränsen kan flöden upp till ca 3 m3/s avbördas genom skibordsdammen och
omlöpet. Det fordrar i så fall att omlöpet nedströms skibordsdammen byggs så att det kan
tåla ett flöde på 3 m3/s. Vill man så bygger man ett något kortare överfall, dimensionerar
fiskvägen för flöden upp till ca 1,5 - 2 m3/s och räknar med att den befintliga dammen kan
användas vid extremflöden.

Omlöpet byggs i två delar. En liten övre del som utgör lågflödesfåran och en längre nedre del
(nedströms skibordet), som dimensioneras för att kunna ta betydligt större flöden. Fåran
schaktas och kläs med geotextil för att sedan erosionskyddas med naturligt rundat
stenmaterial och kommer se ut som en naturliknande bäck. Den övre fåran får en
bottenbredd på ca 0,3 m och den nedre får en bottenbredd på 1 – 1,5 m. Exempelbilder på
ett litet omlöp för ca 100 l/s och ett större omlöp för ca 2 m3/s finns i Figur 14

Figur 14. Exempelbild på ett litet omlöp (ca 100 l/s) med branta kanter från Hjo kommun (t.v.)
samt ett större omlöp med kapacitet på ca 2 m3/s (t.h.) från Habo kommun.
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Den nuvarande dammen behöver ses över och rustas upp. Men bedömningen är att skicket
hos dammen är relativt gott med hänsyn till dess ålder, dock ej jorddammen.

Juridik
Juridiskt blir förutsättningarna lättare då den gamla dammen från år 1919 behålls. Den
nuvarande domen (AD 6, 1919) behöver då endast omprövas och dammen miljöanpassas
samtidigt som en klart mycket bättre reglering uppstår. Bland annat dammägaren eller
tillsynsmyndigheten har rätt att begära en omprövning av dammen, dock ej kommunen.

För- och nackdelar
Fördelar

· Den 12 ha stora utloppsviken av Visjön behålls.
· Dammens avbördningsförmåga ökar jämfört med dagens förhållanden.
· Behovet av reglering upphör vid flöden upptill åtminstone HQ50.
· Dammen blir passerbar även för svagsimmande fisk.
· Stora delar av omlöpet kan förläggas på dammfastigheten.

Nackdelar

· Åtgärden kräver reparation av utskoven och dess anslutningsdamm.
· Ansvar, tillsyn, skötsel och underhåll av dammen kvarstår.
· Arbetsväg behöver byggas.

Kostnadsuppskattning
För miljödomstolen behövs en ansökan om omprövning av dammen med
miljökonsekvensbeskrivning och teknisk beskrivning, uppskattad kostnad cirka 100 tkr.
Uppbyggnaden av den nya fåran bedöms kosta ca 0,75 mkr. Kostnaden för en arbetsväg är
svårbedömd, men skattas till ca 0,2 mkr. Därtill skibord och utskov på ca 0,2 mkr. Reparation
av dammen bedöms kosta 0,1 mk, men bedöms som osäkert. Totalt beräknas
utförandekostnaden för omlöpsalternativet vara ca 1,9 mkr. Hur omfattande reparationer som
behövs av den nuvarande dammen är svårt att bedöma.  En dammteknisk besiktning bör
därför genomföras för att bättre kunna bedöma omfattningen av renoveringsbehovet.

Den totala kostnaden skattas till 2,0 mkr, exklusive kostnader för dammteknisk
bedömning, kostnader för domstolsförhandlingen och större kostnader att renovera
dammen.

D – Litet omlöp med överfall i nuvarande damm
Ett alternativ till alternativ C är att istället bygga ett mer vanligt omlöp, exempelvis för flöden
upp till ca 0,75 m3/s i samma sträckning som i alternativ C. Profilen i omlöpet görs med fördel
som en tvåstegsfåra, liknande den för alternativ B (men betydligt smalare), för att få rätt
hydrauliska funktion.

Istället för att bygga in ett nytt skibord i den högra jorddammen så används den befintliga
överfallsdammen som har byggts framför den tillståndsgivna. I nuläget har den inte kunnat
mätas in till fullo, men är drygt 7 m bred och med ett krön på ca +13,3 m. Preliminära
beräkningar visar att överfallet behöver sänkas till +13,15 – +13,2 m för att avbörda 2,4 - 3,0
m3/s (därtill kommer omlöpet). Det kräver ett visst gjutarbete, men ses ändå som enklare än
att bygga ett nytt överfall i jorddammen. Om man vill så behålls öppningen för sättare. Vill
man undslippa kräftutsättningarna bör sänkningsgränsen höjas för dammen.
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Juridik
Eventuellt skulle den nya överfallsdammen kunna ses som att man ändrar dammens utskov,
men inte som att man bygger en helt ny damm. I så fall kan antagligen ärendet hanteras
inom en omprövning, vilket är en enklare juridisk process. Om istället domstolen tolkar det
som en väsentlig ändring av den nuvarande dammen och kanske till och med att syftet med
dammen ändras så kommer det förmodligen ändå att krävas att man söker om tillstånd för
ändringarna och processen blir mer komplicerad.

För- och nackdelar
Fördelar

· Den 12 ha stora utloppsviken av Visjön behålls.
· Arbetet med omlöpet blir mindre och man behöver inte bygga ett nytt skibord.
· Ingen reglering behövs.
· Dammen blir passerbar även för svagsimmande fisk genom omlöpet.
· Stora delar av omlöpet kan förläggas på dammfastigheten.

Nackdelar

· Åtgärden kräver betongarbete och ombyggnation av nuvarande damm och reperation
av dess anslutningsdamm.

· Ansvar, tillsyn, skötsel och underhåll av dammen kvarstår.
· Arbetsväg behöver byggas för omlöpet.
· Den juridiska vägen klargörs inte helt förens man är inne med en

omprövningsansökan i domstolen.

Kostnadsuppskattning
För miljödomstolen behövs en ansökan om omprövning av dammen med
miljökonsekvensbeskrivning och teknisk beskrivning, uppskattad kostnad cirka 100 tkr (Vid
en tillståndsansökan blir det en högre summa). Uppbyggnaden av den nya fåran bedöms
kosta ca 0,38 mkr. Kostnaden för en arbetsväg är svårbedömd, men skattas till ca 0,2 mkr.
Reparation av dammen och att sänka överfallet i dammen bedöms kosta 0,15 mk, men
bedöms som osäkert. Totalt beräknas utförandekostnaden för omlöpet vara ca 1,2 mkr. Hur
omfattande reparationer som behövs av den nuvarande dammen är däremot mycket svårt att
bedöma.  En dammteknisk besiktning bör därför genomföras för att bättre kunna bedöma
omfattningen av renoveringsbehovet.

Den totala kostnaden skattas till 2,0 mkr, exklusive kostnader för dammteknisk
bedömning, kostnader för domstolsförhandlingen och större kostnader att renovera
dammen.

E – Nollalternativet, att göra ingenting
Vi tolkar det som att det i och med den nya lagstiftningen (27§ kap 11 i miljöbalken)
egentligen inte finns något nollalternativ i sin egentliga bemärkelse. Enligt den nya
lagstiftningen skall dammen miljöanpassas och det är damägarens skyldighet. Om inte
initiativ tas till detta så är det tillsyningsmyndighetens (Länsstyrelsen i Östergötlands län)
uppgift att tillse att så sker.

Enligt den nationella planen för omprövning ska Orrnässån omprövas år 2025. Det är
länsstyrelsen som har ansvaret att hjälpa till med samordningen i den nationella planen.  Vad
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som händer i Visjöns utlopp påverkar även nedströmsliggande Orrnäs kraftstation. Därför är
det också en fördel att det finns en klar plan för Visjön år 2025.

För dammägaren vid Visjöns utlopp finns det då två möjligheter:

- Att miljöanpassa verksamheten, troligen med en fiskväg och mintappning för ån
nedströms.

- Eller att avveckla dammen (juridiskt: utrivning).
Varav en avveckling troligen är den ekonomiskt mest fördelaktiga möjligheten för
verksamhetsutövaren. Det innebär att dammbyggnadens dämmande funktion tas bort genom
att stora delar av dammen avlägsnas. Avsänkningskanalen från Visjön bör fyllas igen och
Visjön återgår till mer ursprungliga förhållanden. Den dämningsskadade marken som
påverkades i och med dämningen år 1918 återgår till mer produktiv mark. I Figur 15 ses
Visjön i Häradskartan från sent 1800-tal överlagrad dagens karta.

Figur 15. Den häradsekonomiska kartan har överlagrats den nutida kartan för Visjön.

I Figur 15 ses att det framförallt är i väster och öster som större landområden torrläggs vid en
avveckling av dammen. Äldre kartmaterial gör gällande att sjöytan sjunker ca 1 - 1,5 m
jämfört med normalvattenytan idag, se bilaga 8. Det ska dock påtalas att dammägaren redan
idag har rätt att hålla dammen nersänkt till sänkningsgränsen. Vilket i praktiken ger en
liknande eller lägre vattenyta i Visjön.

Juridik
Tillstånd ska normalt alltid lämnas till en ansökan om utrivning (11 kap. 19 § miljöbalken),
vilket visar att lagstiftaren har velat att det ska vara enkelt för ägaren att avsluta en sådan
verksamhet. Lagstiftaren har också underlättat utrivning genom att begränsa
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ersättningsrätten. Att t.ex. badstranden eller sjöutsikten försvinner ses normalt inte som en
skada utan som en återställning till normaltillståndet, det vill säga överdämningen av marken
upphör vid en dammutrivning. Ersättning utgår vid utrivning normalt bara till den som på
särskild rättsgrund har haft viss förmån av en anläggning (31 kap. 19 § miljöbalken). Sådan
rättsgrund kan vara avtal eller tillståndsdom som tillförsäkrar fastigheten en förmån, t.ex.
vattenuttag. Det finns även en viss möjlighet för en fastighetsägare som skulle skadas av
utrivningen att ta över skyldigheterna med dammen (11 kap. 20 § miljöbalken). Det ställer då
krav att den som vill ta över dammen bedöms ha resurser och kunskap att göra så.
Naturligtvis kan domstolen ställa krav på att olägenheter vid utrivningen, som grumling m.m.
vid utförandet ska minimeras.

Om dammen avvecklas och man i ett senare skede vill höja sjöytan med någon konstruktion
så blir det en helt ny process och man kan inte heller åtnjuta de tidigare utbetalda
ersättningarna för dämningsskadan.

För- och nackdelar
Fördelar

· Ansvaret och skyldigheterna med dammen upphör.
· Riskerna som finns med dammen minimeras.
· Relativt billig utförandekostnad.
· Är det någon som värdesätter sjöytan så högt att man vill ta över dammen så finns

det möjlighet att göra det.
Nackdelar

· Visjöns vattenyta sänks markant, jämfört med hur den har varit under senare tid.
· Landskapsbilden och landskapet, som människor och natur vant sig vid de senaste

åren, förändras markant.
· Badplatser, bryggor, troligen brunnar och mycket annat behöver troligen anpassas

efter de nya sjönivåerna.
· Troligen blir mintappningen sämre från sjön till Orrnäsån än en mer ”designad”

lösning.
· Det kan finnas sjöförlagda ledningar som påverkas vid en avsänkning.
· Det är juridiskt svårt och dyrt att återigen höja Visjön i ett senare skede, om

nuvarande damm har rivits ut.

Kostnadsuppskattning
För miljödomstolen behövs en ansökan om utrivning av dammen med
miljökonsekvensbeskrivning och teknisk beskrivning, uppskattad kostnad cirka 100 tkr. Det
kan finnas kostnader som förenas med domstolsförhandlingen. Dessa är mycket svåra att
skatta, men kan röra sakägares ombud, då ska endast skäliga kostnader ersättas av
sökanden. Själva utförandekostnaden med utrivningen bedöms kosta mellan 150 – 400 tkr,
beroende bl.a. på hur avsänkningskanalen återställs.

Den totala kostnaden skattas till 250 - 500 tkr, exklusive uppkomna kostnader i
domstolsförhandlingen.
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Kommentarer
Författarna ser i stort tre möjligheter för Visjön.

Långsiktigt ser vi Alternativ B som den mest hållbara lösningen för både sjön och
närboende. Det vill säga en utrivning av nuvarande damm samtidigt som en ny organisation
(kanske en regleringssamfällighet) ansöker om att bygga ett nytt naturliknande sjöutlopp för
att minimera de upplevda olägenheterna i Visjön. Det förutsätter i så fall att de olika
intressenterna runt sjön kan komma överens och skapa en organisation som kan driva
frågan, genomföra det och ta på sig det framtida tillståndet och ansvaret.

Alternativ D (eller C) med omlöp utgör en fullgod lösning, som behåller hela vattenytan.
Men det betyder att nuvarande dammägare eller någon annan är villig att ta på sig det
framtida ansvaret och skötseln av dammanläggningen. Troligen behöver man ordna
finansiering, eftersom det förefaller bättre för nuvarande dammägare att riva ut än att lägga
miljoner på att miljöanpassa en damm som saknar intäkter.

Den sista möjligheten (som kanske blir den reella eftersom år 2025 är nära i tiden i
vattenbyggnadssammanhang) är att den nationella planen gör att dammen tvingas till
miljöanpassning (alternativ E). Då är det troliga utfallet att dammen avvecklas, eftersom det
är enklast och billigast för nuvarande dammägare. Om dammen avvecklas och man i ett
senare skede vill höja sjöytan så kommer det vara en juridiskt svår och dyr process. Det talar
för att vill man göra något annat med Visjöns vattenyta så är det bråttom! Även i denna
process så finns möjligheten med exempelvis Alternativ D, men det blir som sagt
merkostnader och ett framtida ansvar som behöver lösas.

Vägen framåt
I det fortsatta arbetet ses följande som viktigt:

· Kalla till ett möte eller skapa en organisation som representerar berörda intressenter i

och kring Visjön. Se om man utifrån denna förprojektering kan finna ett alternativ som

skulle kunna vara en framkomlig väg för en bättre lösning för Visjön. Det är bra om

även kommun och Länsstyrelse kan medverka vid ett sådant möte.

· Skapa en projektgrupp som kan driva projektet framåt och förankra det.

· Undersök finansieringsmöjligheter och eventuellt behov av marktillträde.

· Ta fram samrådsunderlag (denna förprojektering kan utgöra en del i det).

· Genomför samråd med sakägare och andra intressenter samt med myndigheter.

· Detaljprojektera åtgärd och ta fram en miljökonsekvensbeskrivning.

· Skriv och lämna in ansökan till Mark och miljödomstolen.
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Protokoil, hållet vm 
emma:-ade med Söder—bygden; 

.vattendomhtol & domstolens 

kansli !. Stockholm måndagen 

&en 22 (september 1919. _,N _, 
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Närvarande: 

Unger-tecknad vattenrähtadomams 

Vattewättsingenjören 0 .  J .  Inaulandar; 

_ t.f. . —"- Axe:). Palm; 

Vattemättsnämndamannen Hjalmar Eriksson i 

' Hässelby; nah. 

-"-*- Nils Bjärnum & Fogelberg. 

Sedlm vid handläggning den 6 sia tlidne langua ut. av 

de vid deni- bolt-m anhängiga. målen angående (iela. ?illstånd 
för godsägaren Omar Andezjgaon 1 Orrnäs nu; förändra dam- 
byggnqd vid Buåneby ”memark ugglar-553333 ågglgmlnålgy 

vattna—tg avrinning ur VM; 1553 m.m. dela ook angående ut:—iv- 

ning av vattenverket. v id  sameby m.m” tillkännagivits att  

utslag i målet skulle meddalua den 2 nästkomande oktober, 

nå hade- domstolarna ledmötax- aamanträbt hux-städas kanna 

dag 1 och för övaéläggning in]. utalas. 

Ordföranden meddelade att bygmaaskomulenten svan 

Torgeraruud i enlighet med vad som baétämtå vid synen (län 
5 augusti 3.9l9_ Warrant utlåtanden [litt. V/ jämte då:-vald 

fogade dela fem koatnadsfömgag flit?” X — Ä/ dals fyra 
ritningar nm. 115, 5, (in; ön och låt!/' och dels en rakning 
/11tt. tid/. 

Efter hållen Bmx-läggning flår—enade sig domutolans X 

ledamöter om följande 

' U t s l a g  

givit. den 2 oktober 1519. 
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protokoil, hållet vm 

aamanträde med Stielerhygdem 

.vattendom'ntol & demot-elena 

kansli & Stockholm mänåagen 

den 22 gap'eembez' 1919. 
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Närvarnndec 

Ungorbeoknad vattenruhbadomas 

Vattemuttsimgeujören 0 .  J .  Insulander; 

t . f .  . -—"- Axel Palm; 

Vattenrättunäwdmnnen Hjalmar Eriksson i 

_ Häaaelby; ooh. 
-"*- Nils Björkman 5. Fogelberg. 

Sed-an vid handläggning dan 6 sistlidne augus b:! av 

de vid doniu tolan anhängiga nålen angående dela.1lzillatåna 

för godsägaren Omar Andergaon 3. Ornäs att' förändra damm— 
byggnqd vid Buåneby vattenverk och verks tällä ågalågxmagy 

Xitfjpneygwavrinning ur Via Jörg m.m. dela ook angående ut:-iv- 
ning av vattenverket vid  Sunnaby m.m. ,  tiilkännagivits att. 

utslag 1 målen smula meddela.» den 2 nästkommande oktober, 

nå lmda- domstolens ledamöter aammträbt häratädas Idenna 

dag; 1 uuh för öveélaggmng 4.111 utalas. 
Ordföranden meddelade att byggnadskonaulenben Svan 

Tot-geramua 1 enlighet med. vad eau baétämtå vid synen dån 

5 augusti 3.919, över-mant utlåtande [litt.  V/ jämte dax-vald 

fogade dela fem lcoatnadaföraliag flitt. X - K/ dela fyra 

ritningar /1.:l.tt... x,. 5, öst,. Ub och Öu/ och dels en räkning 

flm-.. tid/. 
Efter hållen överläggning ftir—anade sig doms talens 

ledamöter om följande 

' 0  t. a 1 a & 

givit. den 2 oktober 1915. 
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.vad först angår frmatäliå manualer att Johan Karle- 
son &. Gmaleby, vilken hörts skam vittne i målen, måtte rör- 

klaras hava Varit Jävig och ham: vittnesmål frånkétnnae verkan 

av laga bevis. '_aå enär upplyst; blåvit, att, Johan Karlsson är 

ägare uv mark. sem. beröres av höjning eller sänkning av fd.-3 

sjöns vattenyta, aamt han fux-ey liger :l naken del, Brövar vat- 

tendams'holen lugnat mäklar-a, att hans vi.-b tneamål 113199.a 
tillarkämws verkan av lasa. bevis. ' _ 

'Vatteridonå helen övergår härefter till fpågan om lag-— 

ligheten av det befintliga vattenverket vid sameby och. :L nam— 

mnnhang darmed upprörde Muammar. 

Utav företa—ma anammar och vad. 1 övrigt. tanken-Å 
min framgår, att. Smeeby kvarn Wes sedan lång malnin- 

ka. Deneamma omnämnas 95.11.1569. mann :l. kvnmkommiesionenu pro— 

tekoll av år 1698, då åana'ammn äiaaerlispn utdömdes. Något. ut- 
lämnande av kvarnen har smaller-tie uppenbarligen icke-eken, 

utan har densamma 51111t blbähällåte. Härtill har också un.— 
stånd vid olika. tillfällen immun", Sålunda medgav exmpelvis 

1729 länsstyrelsen åbon i Sunneby rätt— att & kvarnen malla åt. 

' aina när-mete grannar. Vid upprepade tillfällen har emellertid 

varit. fråga om lagligheten av kvarnen och där anlagda (ämm- 

byggnader, &rutimian dock må anmäl-kna att påa tåenden om kvar- 

neue aux-hende gjorts gällande lake av ägare till ovanför- "be- 

lägen me:-k utan av ägare till. nedhnför liggande verk. Sålunda 

hölls en» una syn & hålldåmmen ugnarna, vilken syn föran— 
lette av en frame anning-från innehavaren av den nedanför 'be- 
wgna Svämhs kvarn. mc- Gahm synepretbkoll må märkas att åbon 
Pez- Jönsa sm 1 Senter-p förklarade att han. inte mulet-a. klagade 

"mer; något. vatten:; uppdelning sedan den förra Mlldanmen, aom » . 

ett. gott. Mycke härifrån varit anlagd, nu alldeles raserad vo— 

re och deti-nye. nu. inne vid kvarnen 1 stället uppbyggd". ut;. en 
av ägarna till neddnrör liggende vara mot. ägaren till  9311m 

kvarn Per- Anderna». anhängiggjerå rättegång med påstående om 

...-.....— . 

.vaa drömt angår framställt." yrkenae att. Johan Karln- 
non !». Gammlsbar, vilken höns såeem vittne 1 målen, måtte rör- 

klia-run hava ”nu Jävla och hans vittnesmål tränkännee verkan 

av laga bevis, "på. enn:- upplyst Elwin, att, Johan Karlsson. är 

ägare av mark, aom beröres av höjning ellen sänkning av vad 

sjöns vattenyta, nemi; han fax—ty liger :( unken del, Brava:— vat- 

tendomtolen lagligt. ränner-e, att hans vittnesmål långgatan 
tillerkännas ver-kan av legal bevis. ' . _ 

"Vattendonis talen övergår häl-efter?, till frågan om lag-- 

ligheten av det befintliga vattenverket. vlc? &unneby och :l. nam— 

menhang därmed uppför—ae. .dammbmgnndw. 

Utav företedåa handlingar och vad !. tivt-15%. förekom—- 

mn. framgår, att sunneby kvarn funnits sedan lång tid.1:|.11bn— 
l:a. Deneamma omnämnas amen maan &. kvarnkmieslonene pro— 
tbkoll av år 1698, då damm insaat-ligen utdömdes. Något. ut.- 

-r:1v—ande av kvarnen har emellertid uppenbarligen icke-ämne, 

utan har densamme alltjämt bibehållits. mull har också. till- 
stånd vid olika tillfällen lämnate, sålunda medgav exempelvis 

1729 länsstyreluen åbon !. Sunneby rätt att å. kvarnen mala å t  

' aina närmaste grannar. vid upprepade tillfällen har emellertid 

Varit. fråga om lagligheten av kvarnen och aay- anlagda damm— 

nena uhrlvnnde gjorts gällande icke a'". ägare till ovanför "be- 

lagen max-k utan av ägare till nedanför "liggande vet-k. Sålunda 

man; är rika gyn & hälldemmen viqjcwrarnen, vilken syn fux-an— 
letts av en frame 511111!ae innehavaren av den nedanför be— 

lägna Svämbe kvar:-n. Ur delta syneprot'okoll må. anmäl-kas att åbon 

Per Jönsa en 1 Bastorp $dx-klarade att han. inte mm:-a. klagnde 

"öven något vatten:; uppdännlng sedan den förre hålldmmen, som ' . 

ett. gott. etyeke härifrån var-it anlegd, nu alldeles raserad vo— 

re oph den-nya. nu. inne vid! kvarnen. l stället. uppbyggd". m.; en 

av ägarna till neadnrsx- liggande var!: mot ägaren 13111 sameby 
kvarn Per Anderneon ardaängiggjera rättegång må påstående om 



för-"m.m för ägaren av sumeby kvarn att. använda dansen-masa amt. yr-  

kande om dammens 'att-handa ' meddeluåo luvan-155 på:-ade tingsrätt 

utslag-den 8 Januari. 11%? samt prövade rättvist förlåta-a,- att 

Per Anderssons kvarnåamm "på-det. sä t t  borde marina att. denna:—- 

ma de nedanföre' belägna nkatälagda kvarnar Or-riaäs och Svämb icke 

någon skada genom vattnets olagliga kvarhållmae ooh hindrande 

uti deas behöriga. lopp göda-orsakade; Per Andaranon docklhärige- 

nom obetingat, att. vid dess kvarn göra än så beskaffad am:-ätt»- _ 

ning., att han utan odalkvarmråap förfång genom olaglig aiming . 

kunde mala till mmm: för sig och sina grannar 3. Djuraeryd, 

Senter-p, Skälby och Samara sa.." öatargötlanda och Vadutena läns 

lamanrätt meddelade den _J. juni 3367 dom i'denna rättegång 

samt prövade skäl;—Mwila och Ratata-11.9. tingsrättens utslag.- 

Enallemid hade .redan_.dessför1nnan_uppstått fr.-ägg on:-rätt för 

ägaren ..av Sunnebyfkyam nu; gå. mail-.a tär tull emot. det; nt.-t. kvar- 

nen akatgladeg till viss årligfx'linta. I anledning härav höll hä.— 

zladshövdingeh Morten med nama. synden-51 amma;- ”&&-Vid 

denna aga _giomlqa icke påstående, om att.-genom .lgvurnen alla?.dan 

där befintliga dammbyggnaden någon skada skulle vålla» &. evan'rör 

mgganda mark. Tvärtem. förordades ang ammgen om kvarnens skatt- 

läggande och malnings upålååånde för tgull amen. flertal närva- 

rande hemmansåboar; där ett e j  rigga ant-.a). nån da till.V15;]dn 

gränsande hemmanen. Sy'nerätten pilla tyrkte att kvarnens ägare 
måtte tillåta, att vid kvar:-titan emottaga tillagt oqh densamma 

till sådant hahov mgd a t t  pa:- atenar åskvänaigap inrätta. Se-  

dan hinns! tyrelaen 1 date:-gömmas län genom utslag den 5 augus— 

t i  1.768, tillerkänt ägarna av Sunneåw kvarn rättighet. att. vid 

- kvarnen få. mala för tull, emot det att kva-inan .glmttlaäes till 

viss är?.-ig räntan, prövade kammrkollegium, _éftex- det-besvär 

ä;;ar länsstyrelsens utslag a_arts av ägarna till nedanför- ba- 
lägna Ort-näs t Svämba kvarnag, rättvist att. genom utslag den 

27 november 1??1 faststälya lämatyrelaem utsaga; dock med - 

villkor, b l . a . ,  slut, 1 händelae Iwarnena dmubyggnad luke redan 

_ .  _ . _ _ ,  ___ . . . _ . _  ,..."; __._... __.J— .._.__..._...-.-......_._ ... — . _ . — - -  . ...—___...- . u .  ...—___—.—.__.,———q.—..—.g___.- . ,  

förbtid för ägaren av Bumeby kvarn att använda dansarnas samt yr- 

kande om dammens "utr-innan; ' meddelade Lysinga pax-arla tingsrätt, 

uta-iag'aen 8 Januari 3367 amt prövade rättvist förklara, att 
Per Anderasons kvar;-nämn "på-det sätt borde nedrivas att deman— 

ma de nedanföré belägna skattlagda kvameir Orrhäs och Svämb icke 

någon skada. genom vattnets; slag-liga. lcvnrhällanae och hindrande 

uti den behöv—ige. lopp itil-orankade; Per Ander—neon docklhårige- 

nom obetaget att. vid dess kvarn göra än så beskaffad inrättat»- 

ning, att han utan odalkvarnarrlas föl-fång genom elaglig amma . 

kunde mala till huabalioå för sig coh sina grannar- i Muramvya, 

Souter-p, Skälby ooh Summera ja.." Östergötlands och Vaåutena luna 

laggamräbt meddelade den_l juni. 135? dom i'denna rättegång 

samf. prövade skal-iskalla mm fastställa. tingsrättens utslag.- 

.Fmallamid häda redundant förinnm uppstått. fråga ram-rain för 

ägaren.” sumebsgagn nu; gå. .malu. för tull emot det; att hur— 

nan akatgiadeg till viss årligfx'änih I anledning härav höll hä— 

radshövdingeh tonen med nämnd ämnen-31. oktahqr mésfvm 
denna ggn _giorclqs icke .pås, gående om stt-genom..15varnan eller.:ien 

där befintliga danmbyggrmdan någon akne. skulle villan &. ovanför 

liggande mark.. Tvärtem. förordades ang ölminseu om Iwar-nens skatt- 

läggande och malnings upplåtande för tull atett. flertal närva- 

rande hammnsåboar; där ett aj rigga antal ärån de till .Viajön 

svärmande kammen. Syierätten pilla tyrkte att. kvarnens ägare 

mätte tillåtas , att vid kvar:-gen emottaga tålitägt och damm 

till sådant hehov mgrd ett par stenar ?iekvämligap inrätta. Se- 

dan lånas! tyrelsen i Östergötlands län genom utalag den 5 augus- 

ti 1768, tillerkänt äga-ne av Sumneäby kvarn rättighet att vid 

.: kvarnen få. mala för tull, mot det att kval-.net; Aqkattlades till 

viss årlig räntga, prövade kamarkollegium, _értar det-besvär 

Sågar länsstyrelsens utålag inftirts av ägarna till qadanföv be— 

lägna Ori—näs qoh Svämba kVnrnaxj, rättviat att. genom utslag den 

27 november l??1 fastställa länsstyrelsen.: utslgg, dock med - 

villkor, bl.a., ait-, 1 händelse kvarnena dambyggmd icke maan 

-- .. . .b....,-.-._.. ...—......»— _4._......_._......»..-...._._ ... _ . - . - . .  - ...—N......- - u. m_nr—u—m—M—ll—W-u .. 
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blivit rättad efter vad. tingsrätten genom den av leguaner-ätten 

gillade-utalas av det:,B januari 1767 föreslagit., sådant-_ nlmlle 

om:»eröjligem va!-'de. till verkställåghet betfordéat "m.). förekqm- 

mande av exman eeh Svämbs eller andra neäehför belägna kvar-' 

nare lidande uti oumgänglig vattudräkt, e j  anmäl-e än ovmzmt-e 

belägne'ägor anade leka genom uppdäming andades". Över. kam-= 

mwkollegil uteleg anfördes besvär hoe Kungl. Maj:t., men med» ' 

delades av Kungl. Maj:t icke någo-b utalag över besvären, utan 

förklarade Kungl. Maj:t den lh. aeoember 1815) att. de anförda 'be- 

svärenelmlle- ansen förfallna samt att v id  Immarkellegll ut— 

5133 den 27 nevember 1771 sinulle bero. Sedan härefter förord— 

-nate om ekattläggnlng av dels ett sedan gamalt. vid Sunneby 

' kvarn befintligt stenpar och dela ett. dit enligt. länsat-yra].— 

;. 

neue beslut den 111. Juli 18511. från Max-ke kvar-n förflyetat par 

kvarnetenar, höll häradsrätten den 51 maj 1819. undefeölming &. 
stället.. Såvitt. av 1 målet röret—'ett utdrag av (len härvid för-(la 

dammen f.?amgär', förekom loge ha denna förrättning någon mn— 
märkning met. kvarnen eller åmmbyggnadene beekaxrenhet. Seden 

eläi'efter' av ehbtlägghlngemän uppr-attan förslag till ekattlägg-r 
ning, blev detta få:—slag" av- kmarkolleglum genom utslag den l|. 

Juli. law;. godkänt. I ett. flertal av de töretedda äldre hana- 

lingam har lämnats beam—wuxuu; å. beskaffenheten av den vid 
kvarnen'uppföråa dmbyggnaden. Mt av de sålunda lämnade 'be— 

skrivningarna me:-a' kumm erhålla en bas tunna ledning för bedö— 

manåe av, vilken rätt. a t t  damn upp vattnet vid kvarnen som före- 

funnits, är emellertid icke möjligt,. Någon upplyanlng, mimviaa. 

[anledning av tingsrättens, av leguaner-ätten fastställda utslag 

den 8 januari 1767, någon förändring av dummbyggmden eller kvar- 
nen skett, frmgår e j  iw vad ils-akan förekorumit. Vid egnen 1.812 

hur emellertidlicke, såvitt v isats ,  förekommit. någon emnärknlng 

' mot amana eller kvarnens "beskaffenhet. Detta Elver otvivelak— 

tigt ewa för att. dammbyggnaden bli.—mt. ändrad, nå. e t t  förut på— 

talade olägenheter undanröjte . I varje fall måste man, då icke 
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blivit. rämna efter vad tinget-ätten genom den av kammarrätten 

gillade-utslag av m. f l  jama—ri 1767 föreskrhlt, sådant», |Im11e 

ofördröjligan varde. till verkstälmghet besordfnt "till. för-ekg- 

mande av ():-män och Svämba eller andra neåaMör belägna mmm 
mma lidanåa uti oumaänglig namram-, e j  mama än nvapföre 
belägna-ägor ati-tja icke genom uppdämnins skadades". Över. kam- 

mexkollegn utplqg mfl-smt;- 'bésvär hag Kungl. Maj:t., men med-— ' 

delades av kungl. Maj:t icke något utalas; övér- besvären, utan 

förklarade Kungl. man; den 11; äecember who att de anförda be- 

avären,am1le- anseu förfallna samt att vid kunnat-Milan ut— 

slag den 27 npvember 1?71 skulle bero. Sedan härefter förord- 

-nats om skattläggning av dels att  sedan (german vid äunmaby 

' kvarn. befintligt. stampar och dels ett dit enligt. länsstyrel— 

] ;-
 

sensg beslut den lh. Juli. 18511. från Marks kvarn fönflyåtat, par 

kvametenar, höll häradsrättan den 51 maj 1812 matsmältning &, 
stället.  Såvitt av 1 målet företett utdrag av elen härvid. färga 

dombokan framgår , förekom icke 11:1(51 denna förrättning någon an— 

nat-hung mt. kvarnen eller dambyggnaaens beakaffanhet. Sedan 

däi'after'av smttlägshingamän upprättuta förslag till akattlågg-r 
ning, blev detta färglag' av- kmrkolleglm genom utslag den ll, 
Juli. "1414. goåkärlt. I ett. flertal. av de företedda altare hand- 
lingnmw. har lämnats beam-Quine; &. beskaffanhéten av den vid 
kvarnen'uppföråa ambyggnaden. Att. av de sålunda lämadé ba— 

ah-ivningarna mera kunna erhålla en bestämd ledning för bedö- 

mande av, vilken rätt. a t t  (Lämna upp vattnet vid kvarnen. som före-- 

funnits, är emellertid icke möjligt.  Någon upplysning, huruvida. 

1'anladning av tingsrättens, av Mamman:-attan fastställda utslag 

den 8 januari 1767, någon förändring av dammbyggnader: eller Iwar— 
nen skett, framgår e j  av vad fanken förekommit. Vid synen 181+2 

har emellertiduioke, såvitt v isats ,  förekommit. någon anmärkning 

. mot dammens eller kvarnens beakaffenhet. Detta giver otvivela— 

tigt 19t för att. dambyggnadun buffat ändrad, så att  förut på.- 

talada olägenheter undanröjts. I varje fall. måste man, då. icke 
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tten 
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Ekom- 

an 
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ard- 

annat. visats , utgå från att dammbyggnader: vid själva kvarnen, ipka 

vid tiden för skammggningen vållade någon skaåa & ovanför 'liggande 

mark .enar att ägarna' av ovanför- belägen max-k" voro villiga under-kaa- 

t a  s ig  möjligen förekommande anda. De omständigheterna, att. dammen 

möjligen munen, på grund av verkställda uppodling-ar, kan vålla aka- 

da, ann; icke ifrågakom vid tiden för skattläggningan, eller ntt 'rörv 

dämningan kan utgöra hinder för  ifrågasatt vattenavledning [äro icke 

.av' beskaffenhet att. inverka på danmbyggnadena laglighnt. Vattendom— 

stolen finns!":- dqt salladen utrett., ait. dmmbyggnaden vid kvarnen & 

det skick densamme. befanns vid tiden för akattläggningen på 18119- 

balet måste anses; vara lagligen tillkom—an. Ingen nom helst bevis- 

- ning har förekomih ti l l  stöd för ett. antagande, att denna damm— 

byggnad andet-mara skulle hava höjts egnen på annat sätt förändrats, 

så. att. dasa amningsverkan skulle blivit. större. wax-h&m synéu diet 
framgå. av den utredning, aom vwlmtälnts av månen John.]itåcelund, 

a t t  högre. dnmnmen, räknat madströms, sänkt. s ig  något. & sträck.— 

ningen närmat trädammen. Vattenduustolen anser således styr-kn, 'att. 

dambyggnaden v id  kvarnen är 1 laga andning tillkommen och av låga 

beskaffenhet. Angående hushållningen med vattnet vid dumma dam ha.- 

va,  såvitt u p p t  är, icke meddelat-.a några beatänunalaer "och har 

kvamägaren ansetts berättigad att. på sätt han för kvarnens drift. 

insett. lämpligast manilla med vattnéb. _ 
Med vad ovan gnaga om dmnbyggmdan .vid kvarnen är omel— 

lertid ingalunåa sagt,  att. den befintliga hålidamm'en, som är belä— 

ggen omkring etthundra meter  längre upp i. vattendragen,. också näste 

anses vara 1 laga ordning tillkommen. I företedåa äldre handlingar 

för? niden för-e skattläggningen på låna—talet omnämnas leka denna 

hålldamm; om man icke möjligen såsom ett. sådant omnämnande kan an- 

se,  vad vid  synen 1713 förekommit därom, a t t  en förut  befintlig hån- 

am blivit-. raserad. 'I lwnålingarna angående skattltlggningen på. 

lBlpO—talet finnes 101426 heller hålldammen omnälmngl. Det, förefaller 

dock icke osannolikt, att såsom Oskar» Anderaao'nn biträde V. hö.—— 

radahövdingen Hägerutsm framhållit. hålldamnen !. verkligheten 

funnits till redan vid skattläggningan, fastän iake'aynarätten el.- 
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urd- 
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annat. visats , utgå från att dambyggnaden vid själva. kvarnen, luke 

vid tiden för skabtläggnnngen vållade någon skada. & ovanför liggande 

mark eller att ägarna-av ovanför belägen max-k" vara villiga under-kaa- 

ta sig möjllgen förekomde skada. De ome tändighetarna, att. damen 

möjligen numera, på grund av verkatällda uppodlingar, kan välla aka- 

da, aqm icke ifrågakom vid tider) för skatbläggningen, eller att'för— 

dämingan kan utgöra hinder för ifrågasatt vabtenavledpinsläro icke 

.m'y beskaffenhet att. inverka på dammbyggnadens laglighet. vattendom- 

stolem firmat— dqt således utrett., at't. danmbyggnaden vid kvarnen 1 

det skick densamma. befanns vid tiden för skattläggningen på lemo- 

talet måste anses; vara lagligen tillkommen. Ingen som helst bevis— 

. ning har förekommit till :|e för ett antagande, att denna darran— 

byggnad apdermora akulle hava höjts eller på annet. sätt föra—larna, 

se. att. dasa &mningsverkan skulle blivit. större. Tvär-h&m synes det 

framgå av den utredning, som verkställt-s av maJaren John.]??äund I " 

att högre. Munnen, räknat nedströms, sänkt. sig något. 6. sta—änk— 

nlngen närmast trädmnen. Vabtanåmstolen anser således 813k 'att 

amubyggnaderi vid kva-mm är i laga ordning tillkommen och av laga 

beskaffenhet. Angående Imshållninsen med vattnet vid denna damm ha- 

va, såvitt upplyft-11; är, icke meddelats nägra bestmmelser-"och gar 

kvamägaren ansetts berättigad att. på. sätt. han för kvarnens drift 

ansett lämpligast. hushålla med vattnet.. _ 
Med vad ovan sagg-e om dmmbyggnadan ;rld kvarnen är emel— 

lertid lngalunåa ungt,  att. den befintliga hålldanmen, som är belä— 

gen omkring etthundra meter längre upp !. vattendraget, också måste 

anses vara 1 laga ordning tillkommen. I f'öretedda. äldre handlingar 

för? lillen före skattläggningen på l&O—talet omnämnas icke denna 

hålldnm; om man icke möjligen sa'-iam att sådant. onmämnande kan en» 

se, vad vid aynen Tiha förekommit därom, att en förut befintlig håll- 

damm blivit. raserad. ”J: hanållngarna angående skattlägwxlngan på, 

lBiwutalet finnes icke heller hälldmmnen anmälning. Det förefaller 

dank lake osannolikt., att såsom Oskar Anderaeoha biträda v. ha» 

radshövaingen Häger-utrum framhållit. hålldamen i verkligheten 

funnits till redan vid akattläggnlngen, fan tån icke'amerutten el.- 

per
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ler ekattläggningamännan funnit nödigt a t t  anmärka dette. få?-hål.. 

lande. Ett visst stöd för  e t t :nådant  antagande lämmn- ookeå. vad 

e i t tnet  Daun i saken berättat .  Då hände.—turnen deck: idka finnes .. 0111-— 

nämnd 1 handlingarna angående ekattiåggningen, annet- enellexåid 

vattendumstolen, även om hälldemman redan då vari t  anlagd, det 

icke kunna ansen styrkt, a t t  "densammes laglighet 1 dette emman— 

.ahnng blivit föremål few undersökning. Emeherttd måste härvid t a -  

gas under övervägande, Inu-wine hålldanmen, då dansarna anlades - 

Vilket, om det icke skett för??, otvivelaktigt ekett kort tiden?-— 

tet- skattläggningen - vållade skada & ovuxiför liggende mark 

eller var av beskaffenhet a t t  kunna verka i. högre grad uppdäm— 

mande än den vid ejälva kvarnen bärigtliga dammen. Med hånayn 

till  beekaffenheten av hålldamen ävensom beskaffenheten av de 

ägor, aom hämta lift-öres ebn-aln up )dägimäividduänn—båy/p - ' vet- 

tentometolen a t t  det måste ant. ae, dock under förute ttning a t ,  

såsom eukså enligt vad utrett  Minit, plågat ska, demnluekqn 1 

Mildamman hållits öppen under tre vacker unde? edmaren vid— tid, 
då slåttern & ovanför liggande marker pågått .  vm aådant förhål— 

lande måste jämväl hålidanunen anses vara av' laga besknffenhe't. 

under åberopande av vad här ovan anförts finner vat- 

tendomstblen således Gustaf Pettersson och band medpax'ter haira 

saknat fog för s in  instämde talen. Densamma val-aer förty av vat— 

tendometolen ogilled; eeh kommerdvid bedömande av ansökningen)!— 
1et, vattendometomn att utgå från a t t  Oskar_åndereson äger lag- 

lig rätt till. nu befintliga åmmnbyggnader vid Sunneby men rätt 

at t  därstädes med ovan angivna 11.355a efter gottfinnande 

hushålla med' vattnet.  _ 

Vad härefter angår asker Anderssons ansökan, så. inne- 

bär dena'amme 1 kor-thet begäran om tillstånd a t t  utg:-ava .en sagg;— 

ningakanal från Vinjön t i l l  gen nu befintligatvre hålldamen vm 

Bunneb oh a t t  ambygga denna hålldamm på sätt närmare finnes: En” 

' g l ve t  1 det  aWadSbwån upprättade förelegat samt att 
därefter tillförsäkras rä t t  a t t  uppdänune. vattenytan i j i s jön till 

," 

gränsen + 1505 meter över de t  antagna nolåplanet och at t  sänka den- 
w ' ”"—"" M I D — W W W  

samtal till gränsen + 11 mater över samma nollplan. Härigenom skune 
W w w m m u m  _ ” AH — 25% 
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ler akattlägmlngsmännan funnit nödigt-. att; anmärka detta för-hål.. 

lands. Ett. v isst  stöd för ettygldant antagande lämmar Också. vad  

vittnet. Dm i saken berättat. Då hålldammen 69011: idka. finnes. om— 
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nämna 1 handlingarna angående skattl'åiggrimgap, ana et- .emellgx'tid 

vattendomsbolen, även om blandannat redan då Varit anlagd, det 
laka kunna anwa styr-kt, att'denaammas laglighet &. detta saman— 

shang blivit för-små]. för understanding. lameller-tad måsta härvid" ta-  

gas: under övervägande, huruvida hålldammen, då den—amma anladas —- 
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Vilket, om det. icke taket?. fair, owmalaktigu akebt kork maar»- 

ter skabtläganingen - vållade skada & ovmårör liggande max-k 
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eller var av beskaffenhet att lämna verka i högre: grad uppdäm— 

mande än den vid själva kvarnen bafigtliga dannen. Med hänsyn 

till beskaffenheten av Mildamem ävensom beskaffenheten av de 

ägo:- 5om kunna beröras av a u p .  1 : 1 d  finn :- vat- ' e "=" 5531-m 1 
tenaamatolen att. det måste ant gas, pak un er föruta Hanna at , 

aåaom aokaå enligt vad utrett blåvit, plågat ska, dawnluokan !. 

Widman hållits öppen under tre vaskar under? mmm vid- tid,. 
då slåttern & ovanför liggande marker pågått. Vid aädant, rörhål— % 

lande måste Jämväl hålidammen anses vara av laga beskaffenhét . 

Under åberopande av vad här ovan Märta finna:- vat- & 

bandomstblén således Gustaf Peheraaon och hand medpariber-hava : 

saknat. fog för sin instämde! talan. Dermama var-decr- fart? av vat- 

tendmnatolan ogillad; (Sch komar'vid bedömande av utmaningarna- 

lab, vattendqna balen at t  utgå från at t  Oakar_Andernaon äger lag- 
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11.5 rätt till nu befintliga åambyggnadar vid Sunneby och rätt 

att. därstädes med ovan angivna inskränkning efter gottfinnande 15% 

hushålla mad'vattnet. . 

Vad här-etta!- angågr' Dakar Anderssons ansökan, så inne- 

blir damm 1 korthet begäran om tillstånd at t  utgräva -en sägas— _ ; 

ninglkanal från Viajön till den nu befintligalövre hålldanmwn vm 

Bunneb oh att. ambygga denna hålldmmn på sätt. närmare finnes 'an— W . .. 

"givet 1 det aWaäsbyrån upprättade föralaget samt. att 

därefter tillförsäkras rätLatj. uppdämna vattenytan 1 Visjön till  M 

gränsen + 15,5 meter över det antagna nollpggagt och att sänka den- ___... 
samma till. gränsen + 11 meter över sama nollplan. Härigenom amma 

__. Atrlä—(PMA 
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den- 

alle 

erhållas at t  regleringamagaein, varigenom jämntre vattentillgång 1 

skulle ethållas vid Dakar Andersson tillhöriga, nedanför liggande % 

verk, nämligen Sunneby kvarn, Orrnäs kvarn och Orrnäa kraf t s ta t i— ! 

on. . 

Det har ifrågasatts huruvida nyttan av det sålunda sök— 

t a  företaget gtår i sådant förhållande t i l l  den därav förorsakade 

skadan at t ,  med hänsyn till vad, som finnes stadgat l 2 kap. 5 i 

första stycket Vattenlagen, medgivande till företagets utförande 

må lämnas. Vattendumstolen får för ty  närmare ingå på denna f råga .  

Vad då fördt angår nyttan av företaget så har majnren 

John Ekelund beräknat vinsten dv regleringen till hsoo kilowatt- 

timmnr pr matar &? fallhöjden eller, då fallen v i d  Sunneby kvarn, 

Orrnäs kvarn och Orrnäs kraftatatdon navn en gammanlagd fallhöjd 

av 15,5- meter-, tillhopa till 195750 kilowattimar. Sedan 20 % här- 

av beräknats bortgå 1 diatributionsförluater, skulle såledse åtan— 

atå  I56000 kllawattimmar såsom vinnt av regleringen. Den sålunda 

verkställda beräkningen av effektvlnsten finner vattendomatolen 

kunna läggaq till'grund för uppskattningen av nyttan utav företav 

get .  vattendomatolen finner vidare på grund av vad 1 målat b l i —  

vit u t r e t t ,  värdet av den sålunda erhållna effektvinsten kunna med 

beräkning av ett värde av B öre för varje kilowattimma uppakattssl 

till  12528 kronor årligen, motsvarande efter 5 % kapltaliaering 

at t  kapital äv 250560 kronor. ' ' ' 

Från värdet av nyttan skall, enligt beatämmelaerna 1 

2 kap. 5 & vattenlagen, avdragas byggnadskostnaden, däri också 

akall inräknas skada coh intrång & den byggande tillhörig egnnh 

dom. ' ' 

nå 1 målet yppats ol'ika meningkr om- wa abm är ett hån- 
föra till byggnadeknatnad och vad som är att hänföra t i l l  skada, 

anser vattendomatnlan nödigt, att  innan domstolen närmare ingår 
"på frågan om storleken av byggnadmkoatnaden angiva mattendomato— 

lena uppfattning närutinnan. Vattendumstolen får då framhålla att  

till  skada enligt 2 kap. 5 & Vattenlagen endast är at t  hänföra 

nkgda, som'föranladna av företaget Och nam beräknas förefinnaa 

i l  _ l _ l i n . - . a  . .  "||: 

'; 
?.

.. 

den- 

alle 

erhållas a t t  regleringgmaganln, varigenom jämnnre vattenti l lgång 1 

skulle nnhållaa vid Oskar Andersson tillhöriga, nedanför liggande ! 

verk, nämligen Sunneby kvarn, Orrnäa kvarn och Orrnäa kra f t s ta t i— 

on. . 

Det har ifrågasatts huruvida nyttan av det sålunda sök— 

t a  företaget står i sådant förhållande till den därav föruraakade 

skadan a t t ,  med hänsyn till vad, som finnen stadgat & 2 kap. 5 5 

förs ta  s tycke t  Vattenlagen, Medgivande till företagets  utförande 

må lämnas. Vattenaomatolen får f ö r t y  närmare ingå på dennu f råga .  

Vad då först angår nyttan av företaget så har majoren 

John Ekelund beräknat vinsten tv regleringen till tsoo kilowatt-  

tlmmar pw metan &? fallhöjden eller, då tallen v i d  sunneby kvarn, 

Omrnäs kvarn och Orrnäs kraftstation hava en sammanlagd fallhöjd 

av 15,5' meter.. tillhopa till 195750 kllowattlmar. Sedan 20 % här— 

av beräknats bortgå 1 dimtributionsrörluatar,  skulle såledns åtan— 

a tå  xäéooo kilowattimmar såsom vinst av regleringen. Den sålunda 

verkställda beräkningen av effektvlnsten finner vattendomatolen 

kunna läggaq t i l l ' g v u n d  f ö r  uppskattningen av nyt tan  u tav  förs ta» 

gat .  Vattendomutolan finner vidare på grund av vad 1 målet bli— 

vit u t r e t t ,  värdet av den sålunda erhållna effektvlnsten kunna med 

beräkning av et t  värde av  8 öre f ö r  varje kilowattlmma uppakat tas '  

till 12528 kronor årligen, motsvarande a r t n r  5 % kapitalisering 

att. kapital "av 250560 kronor. ' ' ' 
Från värdet  av  nyttan skall, enligt bestämmelserna 1 

2 kap. 5 & vattenlagen, avdragna byggnadskostnnden, däri också 

akall inräknas skada och intrång & Gen bygganåe tillhörig egnn— 

dom. ' 

Då i målet yppats olika meninghr om-vaa ebm är a t t  hän- 

föra till byggnadekuatnad och vad som är  a t t  hänföra t i l l  skada, 

anser vattendomatolen nödigt, at t  innan domstolen närmare ingår 
'_på frågan om storleken av byggnadakoatnadan anglva aattendomato— 

lena uppfattning härutinnan. Vat tendomstolen  får då framhålla a t t  

till akada enligt 2 kap. 5 & vattenlagen endast är a t t  hänföra 

nkgda, eon'föranledss av företaget och som beräknas förefinnna 

. , | . n . . . .  .. u: .: .. | 
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ef ter  det  företaget utförts  ooh-dev åtgärdar, som laman ftir-ägna ' . 

komma för förekommande av skmafka'iuhit 'till' utföranåe. Om så— 

ledes en ifrågakbmiande åkada kan undvikas genom fidteggåndé av 

vissa åtgärdar, ankan damm icke hänföras til.], begreppet ska- '_,_ 

ä n ,  utan bör kas madam för degaa åtgärder-a rättat-Manda tid bé— 

räkning enligt 2 kap. 5 & vattenlagen hänföras ma. byggnads- 
kostnad. A_n-markas må munnar. a t t  givetvis vardet air den alm- 

du, som auxilia upiakonmå, därest :lok's åtgärder vidtagas till ft!»- 

rekarmnande av demamma, mången gång skulle kom att mångdub- 

' helt överstiga kostnader-nia för akadana rörebyggahde. Uppenbazj— 

ligen kan det emellertid icke vara. riktigt att vid nu it!-äggru— 

rande Jämförelae taga 1 befäkning värdet.” Biggan, som sålunda 

skulle lunma uppkom. 'Mo-t vad man anfört-.; kanske invänder-1 att 

...
..M

.-
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.
u
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_

_
.
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_

_
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... 

. _ 

med förut angivna förruingauägt _lgpzvtgna att. till byggnadsmat— 

nad hänföras jämväl kostnader/%%: sökanden skall vidtaga 

utan-som avses skala utföras av den, för vilken skada s;.Jeat 

skulle uppkommå. Denna. invändning äger Ju oben trådligen et t  _ 

viasat fog,  man de t  synas dock !. al l t  för. hög sa:-aff s t r ida  mot vad 

såm nästa varit avsett med stadgandet 1 2 kap- 5 5 vattenlagen 
a t t  vid jämförelse mallan nyttan och skadan av a t t  företag hän- 

föra dylika kan under till skada. Enligt vad ovan sagts, äro så.- 

laman ' a t t  hänför-a t i l l  byggnaäakoatnaå koatnadar f ö r  höjahås 

eller ändrando av vägar, för flyttat-ing av byggnader, för påbyg— 

gande eller undrande av brunnar aah annat dylikt. till skada är . 

däremot att några:-a den diråkta akadan e. marken, _eventuezut. fö— 
rekommande skada & skog, aikana, -som kan anses uppkomma därigenom 9 

a t t  en byggnad efter flyttning kommer a t t  ligga på en mera o.].ttmp— 

15.5 plats m .  m .  dylikt,. 

vattendoma talen övergår- häreftor till. beräkmlng av 

storleken utåv byggnadskostnaden. Med framhållande av a t t  med 

hänsyn till det värde, som beräknats för  varje kilowattimme _, 

iska något särskilt. bqlopp böx' upptagas för uttmingn- eller 

distrimtiomkoatuna/förklarar- vattandmetolan under härivis— 

ning till  vad förut. sagts. och efter övervägande) av vad 1 olika 

avseenden 1 målet förekommit, a t t  följande belopp böra upptagas . 

..
 

efter det företaget utfört. ooh'do åtgärder, som kunna j.;råga— 

komma för förekommande av Skada/kohhit "tili utföraneie. Om så— 

ledes em ifrågakbimfaande aika.—la. kan undvikas genom vidta-sända av 

visan åtgärdar, Wall dansarna icke hänföras; 13111, begreppet ema- 

åa, utan har kostnaden för dag" avgav-dera ran—amma "vid bé- 
rmug enligt 2 kup. 5 & vattenlagen'hanröraa vm byggnads— 
kostnad. Anmurlcas mä hämtinnan a t t  givatviu värdet av den ska-- 

du, Elam skalla niabkommä, därest icke åtgäräor vidtdgea 11151 ft;— 

rekommde av detsamma, mången gång skulle koma att. Muscular—. 

' ben överstiga kostnaderna för nanm förebyggande. Uppenbar- 
ligen kan det, emellertid icke vara riktigt att. vad nu iaf:-äggn- 

rande Jämförelse taga 1 baräkning värdet..” skivan, som sålunda 

skulle kunna uppkomma. _Mot. vad ovän anföe kanske :invängen att 

med förut. angivna förfaringssägtåwatt m.]. byggnadskont- 
nad hänföras jämväl kostnader 5 m icke sökanden skall vadtnga 

utan-sam avses skala utföras av den, för vilken skada nyast 

skulle uppkomn. Denna invändning äger ju. oben triangel: ett  . 

visat  fog, man det syns» clock &. allt. för hög grad" strida mot vad 

såm måste varit. avsett. med atadgnndet 3. 2, kap. 5 & vattenlngen 
att  v id jämföra-leo mallan nyttan och 54k av att företag hän- 

föra dylika kon under till  skada. Enligt vad ovan sagts, äro så.— 

ledes 'att hänföra till byggnaåskostnad kaatnadar för höjande 
eller undrande) av vägar, för flyttning; av byggnader, för påbyg- 

gande eller undrande av brunnar aah annat dylikt. Till skada är . 

däremot a t t  hänföra den dirékisu skadan &. marken, _evantuel—lt f ö -  

rekomma/de skada |. skog, skada, -aom kan anses uppkomma därigenom 

att  en byggnad efter flyttning kommer a t t  ligga på en mera cump- 

l ig  plats m .  m. dylikt,. 

Vatten:).m talen övergår härefter till. beräkning av 

storleken utnv byggnadskostnaden. Med framhållande av att med 

hänsyn 13111 det värde, som beräknats för varje kilowattimme _, 

laka något särskilt bqlopp bör- upptagas för uttagninga— eller 

dlstributionakoatrind/förklarar vattendomstolan under hänvis— 

ning till  Vad förut. sagts. ooh' efter övervägande av vad 1 olika 

avseenden 1 målet förekommit., att. följande belopp böra upptagna ' 
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såaom byggnadskostnad, nämligen: 

110] 

210/ 

5:0/ 

hm/ 

5:0/ 

5:0/ 

7:0/ 

8:0/ 

Upptagande av sänkningakanalen 15500:- 

Påbygganda av vägen v i d  Se: torp och .ombyggw 

nad av bron & dennamn l'datta arbete finnas 

närmare angivet. 1 vattenbyggnadsbyråns för- 

alag/ 6250:— 

Anmärkas må att detta arbete på. grund av 

sambandet med arbetet för sänkningskanalen bör 

utföras av sökanden. _ 

Byggande av rogiaringsdamnnr 15000:- 

Höglende av vägen. vid aestorp &. att. ställa, när-— 

mare angive-t. genom en av majoren Ekelund & den 

' av lantmäteriauakultanten Ragnar (lustarna on 

. upprättada, 1 målet förstadda kulten inlagd 

gruff. atre'okaa'rö'a linje mg,- 
Höjande av vägen mellan Sunnebir ooh Seat,-arp & 

två ställen, på enahanda sätt. utmärk”. & ny'sa— _ 

nämnda karta ' . ' ” 1500” 

Flyttanda av en väg & Gustaf Petter-asian» 1 599- ' 

torp mark f e e  auneprotokollet den 5 augusti— 

1919/ . ' go,... 

Amnärkna må att; värdet. av marken:, Qom åtgår 

t i l l  vägen, är att. hänföra t i l l  skada. 

Påbyggnad av. vägeq vid Emm-enas, vilket arbeta 

upptagits 1 vattgnhygguadsbyråns förslag 1.000:— 

Anmärkaa må att. denna höjning av  Vägen är 116— 

dig icke allenaat för att vägen lkall kunna bi— 

behållas i gott skick, utan jämväl. för att. 

hindra. vättar-1 a t t  tränga in på. området; bakom 

vägen, från 143511 rälmat. Detta air-hete bör såle— 

des utföras av nämnden. 

Höjning av två. väga:- vid Sjögatan) & ställen, 

som & ovannämnda karta finnas av majoren mce—- 

.lund utmärkta mad groft  streckade, röda! linjer '1500- — 
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såsom bysgnadskos talad, nämligen: 

. |; 11%: 

110/ 

210/ 

%# 
lm/ 

5:9/ 

6:0/ 

7:0/ 

8:0/ 

Upptagande av sänkningakanalen 15500:— 

Påbyggande av vägen v i d  Ses torp och lomlwgg-w 

nad av bron 5. densamma /detta arbete finnes 

närmare angivet 1 vattenbyggnadäbyrånn för— 

slag/ 6250:— 

Amnärkas mA at t  det ta  arbete på. grund av 

sambandet. med arbetet för aänkningskanaldn bör 

utföras av sökanden. ' 

Byggande av reglaringadammnr 15900,- 

Höglanda av vägen vid genom 6. ett. ställe, när- 

mara angivelt genom en av majoren Ekelurlld å. den 

av lantmäteriauskultantan Ragnar Gustafsson 

. upprättade, 1 målet. förstadda kulten: inlagd 
gruff, atre'okaa'rö'd linje 700:— 
iande av vägen mallan Banners? ooh Santex-p & 

två. ställen, på. enahanda satt, utmålar—kps. &. nu'raa— _ 

nämnda karta ' . ' ' 1500: .. 

Flyttgnda av en vag & Gustaf Petters-ons 1 Sea-— 

t.ex-p mark f u e  ayneprotokollet. den 5 august-,ä- 

1919/ . ' ao:— 
Anmärkaa må a t t  värdet. av marken, nom åtgår 

ti l l  vägen, är att hänföra t i l l  skada.. 

Påbyggnad av. vägen vid Kanikenäs, vilket. arbete 

upptagits !. vattgnbvagnadsbyråns förslag 1.000:— 

anmärkas må. att dem höjning av vägen är 116— 

dig icke allenast för att vägen man kunna bi— 

behållas 1 gott skick, utan Jämväl för att  

hindra. våtten att  tränga in på. områdef; bakom 

vägen, från éjön rälmat. Detta. airbete bör säle— 

das utföras av Harmaala. 

Höjning av två. vågar vid Sjögatan; & sfällen, 
som & ovannämnda karta finnas; av majoren inka— 

-1und utmärkta med grotta a'tmeokade, född linjer '1500— -— 



[” 

9:0/ 

10:0/ 

_11m/ 

12:0/ 

1.310] 

15:0/ 

16:0/ 

17:0/ 

b/ 

Påbyggngå av en från Fram: Oskar- Anderssons 

gård ::. Sjögetorp till s_m del åkrar; _1eaanae 
väg och agläggning av bro & damma /se syna- 
mammut-m den 5 augusti. 1919/ 
Anläggande av en man vid via.-m, &pptaget :1 vat- 
tenbyggnndsbyråna förglng 

"Anläggande av en vall vid Rex-vd & ställe, som & 

fux-utnämnda kart-.a av majoren Ekelund uhnärkbg med 

en groft. streckad, gram linje . 

Vid Frans Oskar Andawaaqnn gård 1 ajögetorp ar— 

fordei'liga arbeten, bas mande i fiyttning av ladu— 

gården 0011 anläggande av ny gödå'els tad. med gödaal— 

bmm, flyttning av sum, veg.-about, redakapabod, 

och brygghua, anläggande av ny källare därute anord— 

nande av tvä källor 

?lyttning av fbderlador & 

ca:-1 0 .  Petterssons 1 Basten:—p mark 

Johan Aug. Karlssons 1 Gammalaby mark 

Karl Johanasons 1 Gamleby mark 

Åtgärder för undaxu'ödjande .av skada & en intermi- 
la å. mark, tillhörig Olas L .  Johanseona :[ Basta!-p 

stärbbuu _ _ ' 
Åtgärder för undanrödjanda av skada & en vatten- 

källa. & Raumanas ' 
Anläggande av ett. dike vm Kanikenäs på. sä t t  & 

ayneprotokollet för den 6 augusti 3.919 närma 

angivits 

Omflyttning. av hägnader 5. 

1/8 mantal Kanlkanäu tillhörigt, 5 ?. Jonasona 
stå:-blus 

1/1; mtl. Sjögetorp fav 12/ unnar-igt. mana Oskar 

Andersson ' . 

l/h mtl. Sjösetorp /-'=w 12) tillhörigt Karl Aug. :ra— 
hanaa on 

. :lo_ 

600: - 

1000:— 

700:-  

132821 80 

25:— 

%$:— 

50:-  

200:- 

200:— 

769:* 

14.00: - 

100:- 

.
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[” 

9:0/ 

10:0/ 

;130/ 

12:0/ 

15:0/ 

b/ 
a/ 

lip: o/ 

15 : 0/ 

16:0/ 

17 t 0/ 
a/ 

b/ 

Påbyggnqd av en från Fram: Oskar Anderssons 

gat-rd :l. sjögetorp ti l l  gm de]. Mmm; _leame 

väg och agläggning av bra 5. demamma /se syna— 
protokullet den 5 augusti. 1919/ 
Anläggande av m vall vid Viujö, åpptaget 5, vat.- 
tenbsswdsbyråns ramlag 

'nnläggande av en vall vm Aer-Fd & skälla, som & 
fömbnämnda karta av majoren linneband utmärkta med 

en grow; streckad, grön linje _ 

Vid hans Dam Andet-amn» gård 1 Sjögatan) er- 

fordeålåga arbeten, bes tående :|. nyt-Wing av ludw- 
gården ann anläggande av ny gödå'elstud med samtal-- 

brunn, flyttning av Månhus, vagnbad, redskapsbod, 

och bryggms, anläggande av ny källare därute anord— 

nande av två källor 

Flyttning av foderlador & 

Gar-1 o .  Petterssans #. Sas-hor); mk 

Johan Aug. Karlssons 1 Gammalaby max-k 

Karl Johanssons 1 Gamleby mark 

Åtgärder för undanrtidjande av skada & en iattenkäi- 

la  å. mark, tillhörig 0131; L .  Johanna-ans 1 Seaton; 

stärbhua _ 

Åtgärder för undanrödjande av skada & en vatten- 

källa. & Eanikanäs 

Anläggande av e t t  dike vm Kanikenäu på. sätt  1 

aynoprotolcollet för clan 6 augua t i  3.919 närmare) 

nngivita 

Omflzrttning; av hägnader & 

1/8 mantal Kanikanitu tillhörigt. 5.  :. Jonssons 

stärbhua 

1/1; mtl. Sjögatan-p /av 12/ tillhörigt. Frans cam» 

Managua ' . 

1/11. mtl. Sjögetorp /av 127 tillhörigt, Kax-1 Aug. 30_ 

hama om 

. voi 

600: — 

1000:— 

700:-  

152821 30 

25:— 

25:- 

'å5: - 

50:— 

200:— 

200: .. 

702):— 

14.00: - 

100:— 
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&] 1/2 mtl. Sjögatan: /15/ tillhörigt. cr. A. Jonsson 50:— ' 

6/ 1/52 mtl. seatorp/l'j/ tillhörigt. Glas L. Johans- 

sona start.-ohne; 50:— 
o 

rf m+s mu. Beatorp 7,11 /, tillhörigt Carl Adolf 

Andersson , 50:-  
12 1.5 ». 

5/ 1/15 mtl. /1 /, 1/560 mtl fl / och 5/560 mtl. 

/111/ allt Sestorp tillhöriga Guataf Pettersson 1.75:— 
'? 

h/ 5/16 mtl. Sunnesjö /1)/ tillhörigt Frama Oskar 
Andersson, Johanna Karolina Åberg och Hilma Jo— 

sefina Andersdotter 550:— 

1/ 1/18 mu. Gamm'alsby /1bf/ tillhörigt Johan Aug, 

Kax-lan on . 100 : .. 

. ' - amana 53552180 

Byggnadekoa tnaden skulle aåledee uppgå-'till sammanlagt. 
57552 kronor 80 öre. Härtill skall läggas skadan & Gake.» Andera— 

ann tillhöriga II./lo mtl. sum-nebär, vilken skåda av vattendumatolen , 

il. enlighet med vad sam upptagits i lantbrukslngenjören Palms väx-— 

_derlngalängd, skattas till Mp? kronor [po öre. Hela byggnadskoatna— 

Jden slmlle för-ty bliva 58000 kronor 2.0 öre och nyttan av företaget 

efter  avdrag av byggnadskontnaden 192559 kronor 80 öre.  

vad härefter angår storleken av den skada, som skulle 

förorsakas, därest. företaget, kommer till utförande, så, vad först  

angår skada i mark, rinner vattendomstolen dem amma böra uppskat— 

tas till belopp, som finnas angivna uti den av lantbmksingenjö- 

ren Palm upprättade värderingalängåen eller, aftenmarag; av alm- 

dan [Oskar Andersson;. tillhöriga 1/10 mtl. Sunneby! till samman— 
lagt. 19288 kronor 75 öre, därav & åker och ting belöpaz- tillhopa 

EOOJJJ kronor lh öre och & annan mark återstående 12215 kronor 61 

öre, 

Vldkommanda den skada, som uppgivits skola uppkomna, 

glimt-Lyman, att företagets utförande skulle hindra eller försvå— 

l'a framtida torrläggning av mark invid Viajön, så är ju. uppen— 

bart  att. en aädan  torr-läggning genom förataget ghllle förhindras . 

Utav handlingarna till lantbnxkalnganjören G. A. Syn-mna förrätt- 
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d/ 1/2 mtl. Sjögatan-p /15/ tillhörigt. J. A. Jonsson 50:— 
9/ 1/32 mtl. aaatorp/l5/ tillhörigt 01:13 L. Johans- 

sona stämmas 50:— 

r/ II./1.1.8 mtl. Seatorp ville/, tillhörigt carl Adolf 

AndersE on 2 . 50 : .. 
l 1 _ 

5/ 1/15 mtl. /l /, 1/560 mtl fl 5/ och 5/560 mtl. 

/111/ allt Sestorp tillhöriga Gustaf PettBI'BSOn 175:— 

h/ 5/16 mtl. Sunnesjö /1.3/ tillhörigt Frama Oskar 

Andersson, Johanna Karolina Åberg och Hilma Jo— 

sefina Andersdotter 550; .. 

i/ 148 mtl. amm'alaby flh/ tillhörigt Johan Aug, 

Kax-193011 . 100:- 

. ' 3)a 51552: 80 

Byggnadalcos tnaden skulle således uppga'tlll ammanlagt. 

57552 kronor 80 öre. Härtill skall läggas skadan & sar Andera— 

sun tillhöriga l/lo mtl. sunnabår, vilken skåda av vattendumatolen , 
1 enlighet med vad sem upptagits i lantbrukslngenjören Palms våt—— 

glerlngalungd, skattas till im kronor ho äre. Hela byggnadskos tua- 

afdan skulle för-ty bliva 58000 kronor 20 öre och nyt-tan av för-taget 

efter avdrag av byggnadsmatnaden 192559 kronor 80 öre. 

vad häl-efter angår stal-leken av den skada, som skulle 

förorsakas, därest. företaget kommer till utförande, så, vad först 

angår skada å. mark, finner vattendomatolen densamma böra uppskat— 

tas till belopp, aom finnas anamma uti den av lantbmkaångenjö- 

ren Palm upprättade värderingslängåen eller, uterum—ag av ska— 

dan. ä' Oskar Andersaoni, tillhöriga 1/10 mtl. Sunnan-y; till samman— 

lagt h2288 kronor 75 öre, därav & åker och. bing belöpez' tillhopa 

5005 kronor lh Bra och å amma mark återstående 12215 kronor 61 
öre. 

Vldkommande den skada, som uppgivits skole. uppkomma, 

därutinnan, att företagets utförande skulle hindra eller förevä— 

l's. framtids. torrläggnins av mark invid Vlajön, så är ju. uppsyn- 

bart att en sådan torr-läggning genom företaget. gdmlle förhindras. 

Utav handlingarna till lantbruksi'nganjören G. A. Sylwana förrätt.- 
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ning angående bänkning. av Vindön 1 och för tort-läggning av vat- 

tennjuka marker framgår, a t t  det ä/fifrågaaatta rät-staget skulle 

medföra en förbättring av vattenakaaaä mark, . san beräknats upp—- 

gå till e t t  värde* av sammanlagt. eaéou'kronur 10 öre. Kogtna'der— 

nu för åetta företag hava åter- beräknata till  sammanlagt alélpz) 

kx'pnor, däri. med ett  belopp av 6995 kronor ingår läger; för den 

del av Sunnäby kvarn med vattenfall och utmäl, sum gamma för-— 

Slagsta genomförande nkulle box-tail. Någon om. bult obetydlig 

primat skulle således enligt den verkställda beräkningen upp— 

komma. Vattendmtolen har emellertid vid grammlng av de 

arbetSprla, som upptagits &. att upprättade icoatnadaförslagat/ 

. funnit, "att dessa måste anses vara 1 lake ringa män för lågt 

upptagna. Likaledes ansa:- vattendomstolen på grund av de lakt— 

ta'gelaer, domstolen gjorde via besiktning av Sunneby kvarn, att 

värdet av kvarnen blivit satt allt. för lågt. Då härtill kommer 

a t t  icke hänsyn tagits t i l l  a t t  genom förslagets genomförande 

skade. skulle komma a t t  förorsakas nedanför liggande verk genom 

förminskanåa av den vattensamlingabaasäng, som Vis,-lön hittills 

utgjort för desamma, finner vattendomatolen uppenbart a t t  det 

vid Sylwam förrättning ifrågasatta rörétaget iska varit av 

beskaffenhet att kunna koma till utförande; Någon skada uti nu 
ifrågavarande avseend'e kan alltså luke anses uppkoma'genom a t t  

det äv Oskar Andersson sökta företaget kommer t i l l  stånd. 

Vad härefter angår fråga om skada å. skog, så må hämt- 

innan först framhållaa, at t  vid beräkning av aktad-an lå. mark tagits 

hänsyn till att  viaqe. områden, som nu äro akogbärändg, efter det 

sökta förstageta genomförande luke alla eller ensligt !. mindre"- 

grad, än vad för närvarande är fallet,  lemna beräknas bliva. 

akogbämnde. I detta avseende bör således icke nu berälmaa upp— 

komma någon ytterligare skada, Däremot bör tagas under övervä— 

gande, huruvida skada. uppstår därigenom at t  mn befintlig akog; 

omedelbart bör nadhuggaa och realiseras. Med hänsyn t i l l  Vad av 

Jämna tar-na Th. Grimdahl och R. Hedeby i avgivet utlåtmåe an— 

fört samt. Hedeby", muntligen 'hard inför vattendomatolen, uppsl— 
v i t ,  finnar vattendmnetolen det utrett  att  någon akada icke kan 
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ning angående bänkning. av  Visaön 1_och för torr-läggning mr vat— 

temjuka marker framgår, a t t  det  ”ifrågasatta töretuget skulle 

medföra en förbättring av vattenakadad mark, - som bepäkxgata upp—- 

gå t i l l  e t t  väx-de' ut samahlngt. zaöolivkronoxy 10 öre. Kogtnhder— 

na för detta företag hava äter beräknats till amanlagt 21.615) 

qnor, däri. me'd ett belopp av 6995 kroner ingår löser; för  den 

del av Sunnéby kvarn med vattenfai]. och utmål, aom samm för-— 

slaget:: genomförande skulle box-tai. Någon, om. bult abetydlig 

annat skulle aåladea enligt den verks fällda beräkningen upp— 

komma. Vnttendqnstolon har emellertid vid granskning av de 

arbetsprm, som utg-tagits 1 att  upprättade koatnadafBr-slagat/ 

. funnit, *a t t  dessa måste anses vara 1 icke ringa män f ö r  lågt 

upptagna. Likaledes anser vattendomstolen på. grund av de iakt- 

ta'gelser, domstolen gjorde vid besiktning av Sunneby kvarn, a t t  

värdet av  kvarnen blivit s a t t  allt för  lågt.  Då. härtill  kommer 

a t t  icke hänsyn tagits t i l l  a t t  ganom förslagets genomförande 

skada. Mulle komma a t t  förorsakas nadanrtr liggande verk genom 

förminskanåe av den vattensamlingsbassäng,_ som Viqjön hittills 

utgjort för  desanma, finner vattendomatolon uppenbart a t t  det, 

vid Sylwans förrättning ifrågasatta ram-taget icke varit av 

beskaffenhet a t t  kunna koma till. utförande; Någon skada. uti nu 
ifrågavarande avseendå kan all tså icke ansea uppkoma'gemm a t t  

det. iw Oskar Anderaaon sökta företaget kommer t i l l  stånd. 

Vad härefter angår fråga om skada &. skog, så må hämt- 

1xman först ftamhållas, a t t  vid beräkning, av skadan å. mark tagits 

hänsyn till at t  visqe. områdgn, aom nu äro akogbärånåe, efter det 

sökta företagets genomförande luke alla aller endla'ut, 1 mindré. 
grad, än vad fö r  närvarande iir fa l let ,  kunna beräknas bliva. 

skogbäranne. I d e t t a  avaaenåa bör- således icke nu berälmaa upp-— 

komma någon ytterligare skada, Däremot bör tagas under övervä- 

gande, Imruvida skada uppatåz' därigenom a t t  nå: befintlig skog 

omedelbart böt- nedhuggas och realiseras. Med hänsyn til.]. vad av 

Jämäatarna Th.  Grimdahl och R .  Hedeby i avgivet u t l å tmåe  an— 

för-t samt Hedeby, muntligen 'hör'd inför— vattenauma talen, uppsi- 

v i t ,  finner- vattandomstolen de t  u t r e t t  a t t  någon skada icke kan 
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anses :|. detta avseende uppkoma. På. grund av de förhållandevis o- 

betydliga ai-ealer skog, varom nu är fråga, och då någon svårig— 

het. eller olägenhet av att. Verka tälla avverlmingan under Vint.- 

' r a rna  närma—at ärter företagets påbörjande eller mllbordande ia-  

ke lamm; amen föreligga, finner vattenåomatolen att. e j  heller 1 
detta Avseende kan annen uppkomma någon skada.. Vattendnma talen 

anser sålunda att ifråga om iakttagen icke bör beräknas uppkomma nå- 

gon skada genom det. sökta företaget. ' 

Vad ångår skada. & fiske, så. framgår nv.fiekeriinten— 

danten Th. Elm-ma 1. målet. avgivna utlåtande att. sådan, om ock 1 

förhållanäevia ringa män, kan beräknas uppkomna & försummat 

kräftfiske. Då emellertid vattendomstoleh, därest tillstånd till 
företage't kommer att Meddelas, vill medde'la föreskrifter, varvi— 

genom denna skada Skulle undvikas, anser vattenåomatolen någon 
skada i detta. avseende icke böra upptagas . 

Vattqndoma talen finner genom vad i målet, förekoimnit 

och damatolen vid. synen ihlcttagit utrett,  a t t  genom företagets 

utförande, förutom skaåa av mark, uppkonimex' skada i följande av- 

seenden nämnligen: 

Fur Gustaf Pettern on. 5. Seatorp 

1:0/ Genom a t t  för hy väg &. ägorna e t t  område!" tages 1 
anspråk ' - , 50:— 

am/ Genom att. en ioderlada bliver obehövli'g 25:— 

5:o/ Genom förän-at underhåll av hägnader 80:- 

För Frans "Oskar- Anåersmn i Sjögetérp 

1: 0/ Genom att  ekonomibyggngdarna 'ef'ter flyt tning komma 

att ligga mindra'val till för gårdens skötsel samt 
en dal mark tagas i anspråk för de nya byggnader- 

na ävensem för huden? och intrång under tiåen för 

hyggmdernas tlyt. tande 2000:— 

aw/ Därigenåm att. han nödaalcaa omlägga Vatan-nuntie.- 

nen 500:— 

5 z o /  Gemlit fördyrat. undar-hål]. av hämmar [m;—. 

ta  
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uns se 1 detta avseende uppkomna. På. sma av de förhållandevis u— 

bewdliga afealer 51:03, varom nu är fråga., och då någon svårig— 

het. eller olägenhet av att. verkställa avverkningen under vint- 

lrarna nunnan ärter företagets påbörjande eller fullbordande ic— 

ke ma masa föreligga, finner vattendomstolen att e j  heller 1 

detta åvaaende kan anses uppkomna någon skada. Vattenåoms talen 

anser sålunda a t t  ifråga om akogen icke bör beräknas uppkomma nå— 

gon skada genom det sökta företaget. . 

Vad ångar alma». & fiske, så. framgår av.fieker11nten— 

denten Th. Ekmans 1 målet avgivna utlåtande att. sådan, om ock 1 

förhållandevis ring.-a män, kan beräknas: uppkomna & förefintligt 

kräftflake. Då emellertid vat'bendomtoleh, där-est tillstånd 1.111 
företage't kommer att Meddelas, vill maaeäa föreskrifter, vari— 
genom denna skada ålmlle undvikas,, anser vattenånmstolen någon 

.nu 

skada :. detta. avseende icke bBra upptagas . 
Va'htgpdonm tolen finne:- genom vad 1 målat, förekoiumit 

och åymatolen vid synen iakttagit utrett ,  a t t  genom företagets 

utförande, förutom akaäa av mark, uppkonimer skada. 1 följande av— 

aeenden nämMagem 

För Gustaf Petter:-mon 1 Seatorp 

1:0/ Genom a t t  för hy väg 5. ägorna e t t  områdä' tages 1 
anspråk ' - . 50:— 

&:o/ Genom att. en foderlaaa bliver obehövltg 25:— 

Zxo/ Genom förän-at underhåll av hägnad—er 805-— 
För Frans'Oakax- Andersson i Sjögetörp 

1:0/ Genom att ekonomibyggngaema ”efter f m  tning koma 
att. ligga mindre—"väl till för gården skötsel samt. 
en  de]. man: tagna i anspråk för  de  nya byggnader-— 

nu ävaneam för himla? och intrång under tiden för 

hyggnadarnaa flyttande 2000:— 

2:0/ Därigeném at t  han nödaakas omlägga ”mm:-mmm— 

mm 500:— 

5:0/ Genom fördyrat underhåll av hägnador hcp: 



77 

_ För s.1= Jonasam; & Kanik-änäa star'bhum 
1:0/ Genom föråvårad brukning av Jordan och bärgning av 

skörden . 600:— 
2m/ Därigenom att vMaeula'bionbn behövér' mlägåaa 56:— 
3:0/  Genom att den befintliga log- och atallbyggnådai 

lam-gta större än som akulleberst'tograralra. dax-eat 

byggnation uppförts utter (företagets gehomiörande _ 1500:— 

4:01 Guam fördyrat undarhäll av Månadar . 75:- 

36! 0139- & Johanssons i Seaton) stärblma. 

Genau fördyrat annex-hån av hägnader samt 80:— 

Ganmn- att en. dal hamn-ga skadas 25:7- 

Pör E'.- 0 .  Andersson. Johanna Karalirga 

Ahaa-g och Hilma. angelina Mac:-arean så- ' 

som ägare av 3/16 mtl. Sunnan 36 

Genom att  två. fodurladcr bliva överflödiga O:.— 
at'mma. 8 :— 

På grund. a:v- vaaumlm-er synegångan laki:-tagits och Iris-ranta. 

finner våttenåumatolon åaremoå a t t  skaåa iqke ,  Båtnamn påståtts. 

kan anses genom företagets "ut-förmås uppkomma him Egil _Aug. Jo»— 

hanaaon !. Sjögatan) och J'- A. Jonsson därstädes genom ruttnande 

av täckdikning eller genom att ett område 1109 Karl Albert Frans-— 

son 1 Visats ukullo bliva vattendrankt'. 

Bataan vattenåbmatninan nu angivit. 1 vilka a'vsaenden alm- 

6.9. kan anses uppkomma genom det sökta företagets genomförande,. 

övargår vattendematolen till; Jämförelse mallan nyttan av detsam— 

ma och clan dax-af föranledäa, skadan. Utav vad förut anförts ångm— 

sår. 5.61; nyttan av företaget efter avin—ag av byggmaakostmdan' 

kan batak-has uppgå till aåtwärda av 192559 Manor BO Brå, man; 

(1643 att sammanlagda värdet av andan uppgår till anamma 47163 

kronöi' 75 öre". 11a ett belopi) ”59043 kronor 14 öre helnpar & 

åker och ang. Det framgår aåleåea hära'v att nyttan av företaget 

Maadi vaäentlig't övarwiger tre gånger den skada och 6.91; win-äng. 

som göres & åker och ung. och två. gånger skadan coh intränga—l: & ' 

amn egendom. Hinder mot magi—vanan 'till företaget föreligga: 

. ...._-.-—_.———--m-- - _ - 
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. För 3 .  P .  Jonssons .d' Kanikbnäa stax-than 

1: 0/ Genom :Lföråvårad bakning- av Jordan och, bärgning av 
skörden 600:— 

2zo/ Därigenom ati; växtuårkulation'ep behövar. maggan 56:-  
3m/ Genom att den befintliga leg— och atallbyggnaden 

byggts större än som akulle erfar-arms, ålar.-eat 

byggnaden uppfört-.a utter företagets genomförande . 1500:— 

4.:o/ aom föräyrat underhåll av hagnader ' 75:- 
-li'ö'.r Glas. (& Johanssons i Saatorp qtärbhua. 

Genom röran—at mammi av hägnaaer samt 80:— 

Gennm- att en åtal fruktträd skadats 25:_-— 

mm P» 0 .  Månsson. Johanna Karolina 

Rhea-g och, Hilma Josefina Annars-san så— ' 

som ägare av 3/16 m'bl. Summum 

Genom att två. :Boderlador bliva överflödiga 50!- 

siu'ana. & : -  

Bå. grund a.m- vad._u1_nå_.er synegången iakhtagita och utrönt'a, 

finner våttenåomatolen éäremoä att  skaåa iqko. såsom. påståtts. 

kan anses genom företagets 'u'bföranåa #pgkom hög Karl 3.113. Jo— 

hansson !. Sjögatan) och J» A. Jungman därstädes genom rubhjänåo 

av täckdikning eller'g'enom att ett. område h_oe wa. Albert Mana— 

6011 i 111a lkuue bliva. vattendrank'b. . ' 

sedan vattendoma'hoilwn nu a n g i v i t . 1  vilka avseenden alm- 

äa kan anses uppkomna genom det: aökta företag;-ota genmförande, 

Wargh vattendomatolen till. Jämförelse mellan nyttan av detsam— 

ma. aah clan &arav'förnnleada skadan. Utav vad förut anför-bs tr.—fam— 

sår, 9.111; nyttan av företaget after avflrag win? byggnaaakostnadan' 

kan berakilaa uppgå till att vax-ås av 192559 kronor 80 öre, under 

det att aammanlagcla värdet av skadan uppgår till allenast? 47163 

kronor 75 öre. W&W ett; belopp avr—59043 kronor 14 öre kamper &. 

åker och äng. Det framgår såledaa hardv att nyttan av företaget 

215331; vaäentligt överstiger tre gånger den skaäa och sist i.u—trång. 

som göras & åker 9011 ung. och två. gånger undan och intrånget & 

annan egendom. Hinder mot medgitanda 17111 företaget föreligggr 

. 
' 

. . 
'

.
 

:
-

 
'

H
 

. 



(""x 

% u | s s 
1 
% ä 
! 

välan-la icke på grund. av vat som finnes stadgat 1 ?. kap- 5 5 för— 

uta  stycket Vattenlagan. 

Då 'en heller eljest  förekommit några omståriuighetar. 

som utgöra. hinder för bifall till ansökningen. finnar vattendun— 

stalen skäligt tillåta. sökanden, WIP/säg Anåersaon a t t  utföra. lim-å.— 

gavai'anåe företag och snatta/Ma honom % att i. hu.— 

vudsaklig överensstämmelse! med Vattenbyggnaåsbyråns förslag dals 

anlägga aanhuinzshnal från Visian till den nuvarande. övre dam- 

maxi vid Sunnan-y med en bottenhöja vid Viajön av :a :=), ,60 meter 

över det antagna nollplanet och vid dammen av + %é-metar. 6751- 

nollplanet med. Jama. lutning mellanäaeaaa båts. punkter nu): med. en 

hattenbrptld. av en meter och Blantlutning 1:15, detta en): & plat- 
aen för nyssnämnda iam med ammmsten &. ägarna till 1/210 liian- 
tal l i t t .  Il' Sunneby uppföra en.:z'egieringsdamn med att mittparti 

av betong ochmtan samt anslutningsdmmar av Jordfyllnina met 

tätanåa traapånt att  anbringas & de delar av joradmmea. där 

aan naturliga mgrken ligger lägre 5.11 + 12.'75'meta:v byar 11.011» 

planet, vilkentammå krgm stall mhålla en nu.—;d av + 14.29 me— 
t e r  öv'er nollpianet nah en brädet av 1,5. meter.  varje-mise skall 1 

mittpartiet anordnas en raglleringsöppning mad en  meters Ian-;t !==-add 
och 1,5 meters frå. höjd med luoktruskeln på. höjden + 10,10 ma- 

tar över nollplanet ävensom ovanför regleringatpgpningen .a?) ski.—_ 

hordaöppning om 1 meters fri bread på höjden + 15.50_.metar över 
nollplanat, än utan berättiga sökanden a t t  för ?63191'13'15 av_ _ 
Vattna—ts avrinning ur Via jön  hö ja  vattenståndet i njöt till höj-=- 
den + 15,5 meter över nollplanet och sänka åatsmå till höjden 
+ 11 meter över nollplanot. 

såser]! fixpunkt med avseende &. företaget faatstallea 
den av lantbrukaingenjören Palm anbreåta. !. protokollet tur det 
5 augusti 1919 mförmälda timmen, vilken är beläget 1,7 me— 
tez- från kvarndammana vänstra netgtrömthörn och 8 , 5  meter från 
barnhusets Vänstra uppströmehörgx och som består av än jargaubb 
med._4 centimeters höjd'övar hergytan; liggande dubbena 13093 på. 

hösten + 11,33 meter öfver förut omiiö'rmälåa nollplan- 
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sålunda icke på. grum av vad som finnas stadgat 1 2 kBID- 5 5 för” 

sta Mycket vaitenlagan. 

Då b:] hallå?: oljan? förekommit några omständigheter. 

aom utgöra hinaer för bifall till ansökningen. "finnar vattenom— 

etalan skäligt tillåta 'aökanåägs/q Andersson attt utföra ifrå— 

gavai'anäe företag och således/Ma. honom % att å.. hv.— 

vuåsaklig överensstämmelse med Vatåenbyggnadsbwåns förslag (lala 

anlägga 5 1 3 a s  från Visjön till den nuvarande. övre dam- 

men". vid Bunnehy med en bottenhöjd vid Vinjön av + 10, 60 matar 

över 5101? antagna nom-Planet nah vid dammen av + ååå-läste:: över 

nollplane'l: med. astma lutning mellanådeaaa både. punkter och med. en 

bottenbrgåd. av en meter och Blantlutning 1:15. 6.318 ack & plat— 

sen. för nyssnämnåa damm med Wmas-ten & ägarna till 11210 man- 

tal litt. F (511a uppföra an' regiazingsdamm med ett mittparti. 

av betong- oahzafan samt anslutningsdammar av Jordfyllnins maa. 

tätanda träspånt att anbringas & de delar av judinna-nea. där 

den naturliga myx—ken ligger lägre än + 12.75'mataz- öyer noll-— 

planet, vilkenldmnma krpn skål]. erhålla. en höjd av + 14.29 me— 
ter över nollpianet och. en b).-60.61. av 1,5.  meter .  Vax-jämte skall 1 

mittpartiet anordna»; en raglleringsöppning med en meters år; praad 

och 1,5 meter:: fri nöjet med luok'bröskeln på. höjden + 10,10 m_s- 

tex över nollplanet ävensom ovanför reglaringsppyningon Är; ski—_ 

hordeöppning om 1 meters fri bread på höjden + 13.50,met_er avlar 
nollplanet, %% berättiga Sökanden att för :peglering av. . 
vattnets avrinning ur Visum höja vattenståndet i sjöin- till 1153-- 
6.911. + 15 ,5  meter över nollplanet och sänka åataamma till höjden 
+ 11 meter över nollplamet. 

Såsoåx fixpunk'b med avaeande & företaget anställa.-a 
den av lantbruksingenmron Palm amn-näta. !. yro'bokollet för 6.913 
5 augusti 1919 omförmalåa fixpfmktan, vilken är belägen 1.7 m— 
ter från kvarndmnmeue vänstra margatrömåhörn och 8 , 5  meter från 
barnhusets Vänstra uppehömshurp och aom bantar av .Äm Jarndubh 
med; centimeters höjd'övar bargytan; ligganåe dubbana topp på 

hamen + 11,33 meter Byar Iam-t omfömnälåa nollplan- 
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Det åligger sökanddn, att immun höjning av vamnmnååfi— 

verkställas dela på sätt av vattenbyggnaäsbyråm ramlag fram- 

gå.:- a j  mindre påbyggd vagen. vid Sesto'rp och ombyggd den för sam—- 

ma vag erforderliga bron övar sanning-skanna ån av'en påbygga 

vagen vid Kanikonås t i l l  höjden + 14. uns—ber över nollpunet och 

dela såväl vid. Hagia aom vid len.—yi &. stem. en. aom &. lantmäteri- 
auakultanten Ragnar duahmfs'sdna kar-be. larmas markerade med arom; 

dragna warm lugerluppwra vanm- 'biil en madam + 14 meter 
War nollplanet. 

Vidare föreskriver vattendomatolan ,at'c det skal]. åligga 
anläggningens agan att årligen namet under september månad då- 

__..mu-W 

ta 1' Vindön utsätta trettiofem 15303- lu'af'liör. dittan minst bud:!!— 
1 

den. högst- Wat tredjedelar shell 'na-såå av hann-after; Skalunda 
dels utsättningen av häftorna förlåta sårig-an ska under Elmgren 

av länet!; :fi—ukeriinapekdöi', dala ook angående utaä'lrtningen årli- 

gen raduvisning aka till  fiakeriintandantan 3. distriktet. 

Vad angår mathållningen med vattnet vid regläringadam- 

men, så anser vatteadomaizolen. under främmande av att vatt- 

net icke får :tramalappas atötvia. duka erforderligt att f ö r  mir- 

varande meddela andra faraakriftar än att-.- dela 'dammlnckan i 
reglering—samen skall, då vattenståndet i utan är 1 utmanas, 
dragna 1 så sad t id.  att vattenståndet 1 s j ö n  icke kommer att 

Uvaratiga höjden + 15.50 meter över nollplana't dele och att ,  

om fara. föreligger att vatdenstånåa'h skall ejunlta unitär höjden 
.nu/4; M ,  

+ 11,0 meter över mllplanaäiäiääaga på honom ankommande åt— 

gärder far att hindra att vattnet sjunker andar sagda. gräns; 

och stadgat! vattendomstolen 1 samanhang härmed att. på. sökan— 

dens bekom-bmm skola, innan uppdämilåg får ske, samm lant— 

bmlminganjömn Palm 11111. utvisade av den tillåtna (lämninga- 

höjdan aah till betealmande av det vattenstånd; under villa-;t 

vattnet e j  må. sänkas, uppsattes vän. synliga, rasta under, kar-» 

mamma:-ande med jämrb'l'elseplanet, nåväl. vid damen aom uppe 

1 Viajön. 

Det åligga:- sökanden Oskar Anderssen, da:—ant, han vid]. 

utföra nu ifrågavarande företag, att. utan». följande ersätt- 

ningabelopp: 
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Det åligger sökandån att innan höjning gav vått-enytan-äå—g— 

verkawllas dals på; am: av vét'benbyggmaabyfåm förslag. fram- 

går en:] mindre Råbygatan vagen vigt Bastur]; pch (nåbar-ggn aan för Ham—- 

ma vag erforderliga bron (här sänlmingaicanalen Em han påhygga 

vagen vm annas till namn +'14 aiem- Wer nollylanet "agan 
dels så.-val vid. Viajö som via Lem-yli &. ställen. aom &. lantmäteri- 

ausmtanteh Ragnar Gamhfaädna karta finnas markarrende nina. géoi't 
dragna gräns. linjerluppzfura vallar Mil en man + 14 meter 
War nollplanat. 

Vidare föreskriver vattenuomatolen,att det skall åligga 

&agägägäåäaydatt årligen aenaat under september måna'd lå- 

Tia. :[ Visdön utaäfma trettiofem 'In-log mattar. Mav minst nån—_ 
'han. msgst- w'g trauaeaam- skall umeå, av namram—; skolanaa 
dels utaättningan av häftarna första gången ska una—er Emm-011 

av länet!; fi-Bkeriinspektö'r, dals ook angående utmaningen årli- 

gen redovianing ska till fiskeriintenaenten & diatriktat' 

Vad angår bukhållningen med vattnet via regn:-ingam- 

men, så. anam— vattend'omabolen. anlitar främhålianda av att tratt- 

nat iuke får :!ramalappas stötvis.  :gaker erforderligt att f ö r  när- 

Vastranas meaaala andra rareslcrifter än att... dela 'dammluokan i 
regleringsåammen akan, aa vattenstånåat 1 agan är 1 ”isande, 

&ragaa i så. 5661 ua ,  3131; Vattena'cåndat 1 s j ö n  icke kommer att 

överstiga höjden + 15.50 meter över nollplmt'. (iela 001: a t t ,  

om fara föreligger att vattegståpåat skall ajunma undéär höjden 
& M..: Lam:- M . . »  

+ 11,0 meter över nollplaneäiågiätaga på Honom ankomanåe åt— 

garaar far att hindra att vattnet sjunker under aagga gräns; 

och stadgar vatténäomstolen 1 ammanhmg härmed att på. sökan- 

dem bekogtnad akola, innan uppdwmirlg får ske, samm limh— 

_bruk51ngonjören Palm till utvisanda av den tillåtna diktning- 

höjden 9511 till betecknande av det vattenstånd; unde»; vilket. 

vgttnet. 05 må. aänkus, uppsatta: väl synliga, fasta nkalor', kor-» 

reaponaeranae med jämåörelseplanet, nåväl v ia  ämnen som uppe 

i Viajön. 

Det ålägger aökanden Oskar Andel—maan, därest han vill 

utföra nu. ifrågavarande företag, att. magma följande ersätt- 

ningabelozaps 
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a/ milnglgaren av' 7/52 nu. Asma Ali/, 
enligt, för-etan grav-abionabefvia f ö r  närvarande tillhörigt Fax-man 

Anden—sam, . . 

:. eraat'bning för nkadnå mark e t t  belepp av tua agua [RSV 

W -  
B/ zum Ågren åv 45/16 mu. Asma /16/, 

enl-igt. företetb gravatlombevis förnärvarande tilzlhörigt Oaz-:l. Au— 
gust, Johanason och hans hustru Klara. Soria. Andersdettor, 

1 ersättning; för skadad mark e t t  belopp av traumat-amat— 

tio tre 5535] kronup 50 öre.  

c/ 31]. ägaren av 11/8 mtl. Sunneby. /3.6,.1. 
enligt uppgift och företett  gravationabavis för närvarande tillhö- 

rigt. Gustaf .  Rathmann Kras stärbhua, 

:l. ersättning för skadad max-!: ett belopp av niohundrmitäiu- 

nio /999/ kran-ar 60 öre. 

9/ 931-11 3.55a av 1/8 nu, emmy Aff/, 

enligt, röret-ett gravatåonebevia för närvarande tillhörigt-. A x e l .  

nilsson aah mm.  Amanda Nilsson, 

1 ersättning för skada:! mark att. belépp av sexan Z 60 & kno- 

E/ Till ägaren" av 11.019 mtl.  gum-new / 12/ L 

enligt. föl-eten. gravationnbevia få:-"närvarande tillhörigt. Ozkan:- — 

Emil-Staf, ' 

1_ ersättning; för skadad mark ett  belopp av  tvåtusenå gumm— 

raåttioäjuj'äå'i/ Känner 15 tive. _ 

F/ mm. ägaran av 1/16 mu. genom; /15/. 
enligt företett  gravationsbwis fö r  närvarande tillhörigt till 

1/52 mt1,.Gnatn£ Pettersson aah hans hustru Matilda Johannan, 

till l/ 614. mtl, änkan Redåa_ charlotta Johannan och till II./256 

mt]... en var” av Auel Emil Guatafsson, Hanning Theador Gustafsson, 

. Fritz. Aldur Gustafaéon och Johan Edvin Ouatafawn, 

1 ersättning för skadad max-k att. balopp av tretusenåttahnnå— 

rafomtiogm 5857] kronor 56 öre. 
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a/ 93111 Men av" 7/52 mu. Amra hfl, 

enligt, tamkatt gravabionabevia för närvarande tillhörigt Farman 

Andersson, . . . 

_ _ 3. ersättning ”för skadad mål: et t  belopp av tjuggåt'ba mg 

kronor 65 öre. ' 

5/ mm. ägaren äv 3/16 mu. Amra /16/, 
enl-igt. företett gravatiombevia fax—"närvarande tilzlhörigt Gar]. Au»- 
gunt. Johansson och hans hustru Klara. Sofia. Andersdotter, 

i eruättning för akndad mm et t  belopp av tvetmgdratra .. 

ucuz-e Lä?! kronor 50 öre. 
0/ 1:11]. ägaren av 11/8 mtl. Sunnebm (3.61, 

must uppgift och förskott. gavatiombevis för närvarande tillhö— 

vigt Quatar .Pettarsaon Krus' Märbtma, 

1 ersättning för skadad mark ett belopp av Mamut-muha- 

nio /999/ kronor 60 öre. 

D/ 512111 ägaren av 1/8 mtl, Bunneby /J.5./ , 

enligt. röret-ett. gravsatta-namna för närvarande tillhörigt-. A x e l .  

Nilsson och min-. Ananda. Ninsun, 

1 ersätfbnlng för akadaa mark att. belépp av aex'élo Z 60 & lit-'o— 
3.122» _ _ , _ . _ . . 

E/ Till ägaren" av 11019 mtl.  gunnaby Aag/L 

enligt. för-eten. gravationabevia förnärvarande tillhörigt. anka:- ' 

Enn-Staf, ' 

1_ ersättning; för skadad mark: ett belopp av bvåtuaenåjmm —- 

raåtttoäja /2'?8'?/ minne:- 15 Bra. . 

P/ m:. ägaren av 1/16 mtl. Svantorp [:?/, 

enligt törsten gravatiomsbevis för  närvarande tillhörigt till 

1/52 mt1,.Guat.ar Pettamsoifx och hans hustru Matilda Johansson, 

till 1/61; mtl, änkan Hedda. charlotta Johansson och mm 1/256 

mt]... en Var av Auel Email Gustafsson, Henning Theodor Gustafsson,. 

. mm Målar Guatefae'on och Johan Edvin Gustafsson, 

1 ersättning för skadad max-xc ett. belopp av tretuaanåtbammd— 

rafomhiosjt; ,'5817/ kronor 56 öre. 



- / $  

få? 
3/ Till ägare-an av 1/52 mtl. "Sag-torp, 

enligt uppgift för här!/armés "tillhörigt. Gustaf samson: närb— 

zma, ' 
!. ersättning för  skadad mark ett belojpp av a ubunårnagxtio- 

_lu /?67/ kranar 81 öre. 
H/ Till ägarén .av 1/21;- mtl. Santorpjl ?g 

enligt företet't— gramtionshevia för närvarande tillhörigt. Carl 

Otto Pettersson, " . 
dela 1 ersättning för skadad max-k. Mum-onor- 15 öre look 

asia 1 flyttniiagakoetnad för en foder-lyda 25 kroner allén tål-J." 

Impa ett belppp av fyratgmmtmlmndmtrettioitta A & M »  

16 öre. ' 
.. 10 

1/ nu ägaren av 1/115 m_l. Boston;- /1 /, 
enligt. för-statt. grnvationabevig 565 närvarande tillhörigt carl 

Adeln Andersson, _ , . 
dala 1 ersättning för skadgad mark 1156 krom:- 50 ära och 

deia får nytt:-1135 av hugpadar 50 kram» eller tillkom att. "ha" 

a:app av ettåsantxgåhunärasex 4.206/ kranar 50 Eira. _ 

J/ nu. ägaren ay 1/52. än. geqtox-p 11.5], 
eniigt, för-ateist guvauombawa för närvarande) tillnamn (nap.- 
Leonard Johansson 0911 han»; hus'tm 'Johanna Soria Johansson, ' 

dela i ersättning för skadad mark 5513 kronor 59 öre dels. 

för fördyrnt underhåll av hägnadez' 80 kranar, dels för undanröd— 

gamle av_ skada !. en källa 50 kr.-mor, dels för skada & mamma 

25 honor Och dels för Omflyttning av Manager 50 kronor eller _ 

tiilhopa ett. belopp av bretuaansjuhundraaaorton ”#18! kronor 

52 öre. 

x/ mm, ägaren av 1/560 mm./1131 ,_1/155 mu. (få? 
MKB/560.131. nu] allt Seaton); . 

enligt. företedda arawlratiombeåh för närvarande tillhöriga - 

(matat: Pettersson, 
dela"'i ersättning för skadad mark 51.37 mm 22 öre, 

därav hampa:- & 1/560 mt1.125 kronan:- 71 Bm. & 1/135 mtl. 1506 
honor 71 Bra och & f5/560 mtl. 2056 kronor 80 öre, dels för ett. 

h 
- / 5  

. - få” 
g/ crm gym-gm en; 1/52 mtl. "Seg-t.om, 

enligt uppgift. för närvarande "tillhör-igt. Gustaf Joha-åsnor!!! står:-b— 

m, . 
J, ersättning för  smulad man;-k ett  halopp . a v a  Juhan mmm-negatio— 

gjiz /?67/ kngpnor 85 öre— 
11/ Till. usa:-én .av l/aatl. Souborp /19 [; 

enligt företah gravationshevis för närvarande tillhörigt. Gnu-1 

Otto Patterns on, |" _ . 
dels 1 ersättning för skadad mark. Mum-omr 16 öre _ooh 

dei—s !. flyttniåqoa'hnad för en fodarlpåa 25 lur-omr ellér.t1_1_J.- 

hopa ett. belgpp av fyratgmmfeamundrau-atuoåtta [ %  kranar 

16 öre. ' 

1/ Till ägaren av II./håkan.. Seaton) /110/ , 
enligt. töretett gravaticnabevis fai— nuwarmdo tillhörigt carl-. 
Adam Andersson, _ . . 

dela 1 ersättning för akadpd mark 1156 mm;:- 50 ära och 

deis för glyttnipg av hämmar 50 kranqx' amox- unmpa ett. 'ne— 
l:app av etwaantvåhundras nu 11206/ Izzy-anor 50 153113. _ 

J/ Till ägaren av 1/52 mtl .  Mater-p [IPL 

enligt. företet't. gravablonebevia för närvarande tillhörigt 01315 

_ 

Leonard Johansson och hann husyru Johanna Sofia Johnnsuon, 

dela 1 ersättning. för skadad mark 5515 krom 59 öre aals' 
får fördyrat underhåll av hägnader 80 kronor, dels för undanröd— 

gande av. skada &. en kille. 50  kronor, dels £!» skeda & fruktträd » 

25 krom och dels för amnytbnlng av hugaader 50  kronor eller _ 

tillkopa ett  belopp av bratuaenajmndranderton /5?1.8/ kronor " 

ämm—_— 
x/ 11311). ägaren av 1/560 mm:/1151 lvl/155 mtl. Al?! 

ouh'a/géo..m_t1. AMI allt. Seatorp, . 
enligt. företedda grafationabahs för närvarande tillhöriga - , " 

(hästar Pettemuon, ' 
dela"i ersättning för skadad mark 51437 kronqi' 22 öre, 

därav belöpax- & 1/560 mtl. 1.25 kranar 71 Bro, & 1/135lmt1. 1506 
in:-anor 71 öra och & ';';/560 mtl .  2056 kronor 80 öre, dels för et t  
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markområde, aom skulle tagas &. anspråk för en väg, 75 kronor, clan 

för anläggande av dennö väg 20 kronor, dels för en foderladg 25 kro— 

nor, dela för fördyrat uid—avhöll av Månader 175 kronor och dels 

för omflyttning av hägnader 80 kronor eller tillhapa ett. belopp av 

tvatusenåttatmnåraaextiatvå [38621 kronor- 22 öre. 

L/ ]: ersättning för skaran & mark & dan &. målet omfömåådp. 

under kommunernas &].t i ödeshög lydanåa utjorden _eu. bal,—app 

av fyratusentjugo [15020/ kronor. ' 

Amnärkaa må beträffainde detta ersättningebelopp att. konsi— 

stärleombudet visserligen. förklarat. sig nöjd m_ad av Oskar Andera- 

uon erbjuda!: lägra ersättning, man att  vattendomsbolen för likfor— 

.mighets skull med stöd av atåäganaena ut!. 11 kap. 60 5 vatten:.pgan 

ruuit ovannämda belopp böra utgå. 

av mm ägaren av 1/6 mu. Via:]ö [lif/, 

enlig-t rövateöb gravatiönehevis för närvarande tillhörigt. till. 

1/21; mu. änkan Josefina Pettersson, född Jonsdotter, tm. 1/16 mtl. . 

Gustava Matilda Pattaraaon och till 1/80 mtl. en var av Kar-1 Ju— 
hanas on, Frans Farhan Johansson, Gustaf Albin Johanasan, Klara. Jo— 

r 
hamnen och Klara Margareta Guatefasan, 

i. ersättning för skadad mark et t  belopp av tvåtuaönåttamndn 

raåttionio [2889/ kronor 36 ön:-al 

N/ mm ggn-an av 115 mtl. Viagra /1 97, 
enligt förebett gravationsbevia för närvaranQe tumör-igt. Gustaf 

Albert Fransson,, 

:l. er:-sättning för E'ldaå mark ett belopp av tvåtugggmmnd— 

mio janne! kranar ?5 öre. 

0/ (93.11 ägaren av 1/2 mtl, Sägetax-lö/L 
enligt förstått gravatiansbevis för nar-varande tillhörigt .1'. A.. 

Jomann och hans Imatra Hilda Karlsdotter, 

dale 1 ersättning för skadad mark 2202 inr-anar 56 öre 09151 

dels för omflyttning av hägnader 50 kröner eller tillhOpa att  be— 

lepp av tvåtusentvåhundrarmtiotvå /2252/ kronor 56  öre. . 

.P/ Till ägaren av 1/1; mtl.  siögetorp 1/3)! 1. 2/,_ enligt före-— 
tatt. gravationsbavis för närvarande tillhörigt Karl August. Jahans- 
son, ' ' 

>är?) — 

unblo- 
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markområde, aom skulle tagas & anppråk fö r  en väg,, 75 kronor, dels 

för anläggande av  Clemet väg;- 20 kronor , dels för  (om foderladg 35 kro— 

noå, dela för  fördyrat uttdevhqu av Månader 175 kronor och dels 

för  omflyttning av hägnnäer 80 kronor eller tillhapa ett. belopp av 

téatusenåtiamdx-anextiotvå [5862] kronor- 22 öre. ' 

L/ i: ersättning för akaau & mark & den :!- målet omfömäätdn 

uuden? komuiniaterbos &].t 1 ödeshöé lydmae ut.:orden _ratt beaopp 

av fyrabunentjugojhgäo/ kranar. ' . 

Anmärkaa må. betr—grunda detta. ereättningabelupp att. konsi— 

atårteombudat visuerligen. förklarat sig  nå.—id m_ed av Oskar Andem— 

aon erbjuden lägra ersättning, men a t t  vattendomatolan för likfor— 

mgmts skull maa stöd av attaganaant uti. 1.1 kap. 60 6 vattemtgm 
runnit ovhnnänmda belopp bör-a tt'tgå. 

a/ mm ägaren av 115 mtl. Via:]ö tån/, 
enligt för—statt gravatiönehevia föl; närvarande tillhörigt. till. 
1/ålt_tntl. änkan Josefina Pettersson, född tonsatt—.text. till 1/16 mtl. 

Gustava Matilda Petter:-sann och till 1/80 mtlt en var av Karl Jo— 
hansson, Frans Hex—iman Johannan, Gustaf Albin Johanasou, Klara. J'o— 

hansson och Klaga Hamm-ata Guatafaaan, 

1 araattning f b r  akadad mark e t t  belopp av tvåtmgnåbtamnd» 

raåttftonio [2863/ kronor 90 öre. 

N/ 53111 ägaren av 115 mt1.v1s_16 11 af, 
enligt. röret-attt gravatiansbevia fö r  närvarandp tillhör-igt matat 

Albert. Fransson, 

1 eraättning för skadad mark et t  belopp av tvåtugmmatmna— 

mio ]21|.09/ kranar 75 öre. 

0/ Tmi ägaren av 1/2. mtl! Snyggt-cm;;jlölL 

enligt. förstått gravatmnsbevts för när-varmr1r1_9 tillhörigt J. A, 
Jonuaon och hans hus tm Hilda Karlsdotter, 

dala 1 ersättning för  skadad mark 2202 ltt-unex- 56 öre ooh 

dels för omflyttning av hägnader 50 ltt—Emot- eller tillhopa att ha— 
Lopp cw tvättas antvåhundraremttotvå ]2252é kranar- 56 Bra. . 

P/ Till'ägaren av 1/19 mtl .  Sjögatoz'p /aw_r 12/ tenligt före- 
tatt. gr-avationsbevis för närvarande tillhörigt Kar1_August Jahans— 
aon, ' ' 



. Q. ; 
. '  ' . ' 

asia ersättning-för- skadad Jazz-14: 9155 kronor 65 ära och del:: för ' 

omflyttning a'v Månader—100 km:-mor allel" tillhapa' om;,- balépp av 

etttuaanfyrnt-ietrs [muy kronor 65 öre. ' 

' .q/  50111 ägaren av 1/1; mtl, Sjögatan». luv 1 3/, enligt— före- 

tatt. gravationsbevla få.» närvarande tillhörigt Frans Oskar Andern— 

aon, ' . ' . _ . 

dela 1 ersättning för ska'dåd mark. 5776 kranor 11.0 öra, (1618. 

för påbyggnad m.m. & en väg 650 kronqr; d_elå. för flyttning av ladu— 

gården m.m. 15282 kronor 80 öre, Idols för olägenhet m.m. på. grund 

av dkouomlbyggnadernas flyttanåe 2000 kronor, dels för uniläggnlng 

av åäxtalrlculutionnn 500 honor, dela för röran-at underhåll ” _  

mma-ex- [50 kronor- o'oh dels. för. omflytmirig . w  hägnadqr 11.00 _kmmr 

eller älllhopa e t t  belopp av tjugotugepåremmanlttloåbtn fzojgg/ 

kronor 20 öra.  ' 

5/ :: _arsätjming för skada mark samfälld för hela. hamqt 
s;].Bgetorp att. belopp av femtusans exhundraajmhiogam /5675/ kranar 

5 öre. _* ' ' 
3/ Till ägaren av 1/8 mtl. Kanikenäs Jia, 15, f 9533, få, _ 

anligt'uppglft för närvåranda tillhöz—lgt S..P. January» atärbma, 

"plain 1 avsättning för skadad mun!-la: ?167 krsmn'äåöref _åelp mir 

undanrödjgåde av skada'å en vattenkälla. 209 lg'onqr, del!.- för anläg— 

gande av a_n; dike 200 honor, dels för-.omjjlyttmmg. .a? hagnaåer 700 

kronår,_ dels för försvårats. bmlgnlng _av Jorden—. pch. bärgning av skör- 

den 600 arenor, dels för attyäxtcirkulajslenen bahlivev omläggas 50 .  

kronor, dela med avseende & log-» och Hallbyggnader; 1.500 gram:-puh 

dela fö:ä fördyrat. underhåll av hägnader ”F$ km:-anar eller tillhapa 

e t t  belopp av tiotusenrymhundranlttiewå jléh92/ kronor 99 öre. 

T/ Epil], ägaren mr II./I+ mtl, Sunnan ju -/1/ , enligt före- 

""—
.? 

tatt gnawtlonabevia för närvaranåe planera.-;t till 965/6720 mtl. 
änkan Kristina Amlemdottor och till lla/6726 mtl. en var av aus— 
taf A_lbinävennaon, A. J., Ullmann, IO. H. ävan-maan, A. V. Johann" 

son och Hllåa Joaafina Iowadobter, ' 
& ergätlanlm; för skadad me,:gk ett. belopp av.-ettusen» Mun — 

ratio /1'(J.o/ kronor 56 öre. 
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dels ersättning för skadad mark 915 kronor 65 öre och dels för 

omflyttning av h&gmdar 100 kronor eller tillnapa ett: belopp av 

atttuaanfyratimtra [10197 lavenox' .65 öre. ' 

' _Q/ Til]. ägaren av 11/14. mtl. SJUMox—p [av 1 a/, enligt. föra- 

t a t t  gravntionsbevia fö;— nRz-varanda tillhurigt Frans Oskar åldern" 

son, . _ I . _ . 
dals 1 érsåttning för ukaliåd mark. 5776 kranar 11,0 öre , 45.513, 

för påbyggnad m.m. & en väg 600 kranar; 4015" för flytt-ning av ladu- 

gården m.m. 15282 Inomu- 80 öre, dels för olägenhet m.m. på. grund 

av ekonomibyggnader—nas flyttanåe 2000 kronor, dels för maggans 

av växtcirkulationan 500 kronor, detta för fördyrar. underhåll utv. _ 

hägnddez' go kronor o'oh dels. för. omflyttgaxigw hägnadqr two krom:- 
ellar iiillhupa e t t  belopp av tgugotugqpårerpnéranittioåttn /20599/ 

kronor 20 öra. ' 

R/ 3: avsättning för akaäad mark samalla för hela hmnqt 

Sjögatan) ett. belopp av rmtusememlndraajuthiofam /5675/ krema- 

52 Uwe. _ ' - 

s/ mm ägaren av 1/8 mtl. Kanikonäs Jig , 15! en 9531ÄL_ - , 
enligb'upppgift för nå!-värmde "stundar—mt 5.2. Jonasmgm står-bm, 

"51915 1 (?r-sättning för skadad m_az'k 7167 kronor.-39916”, _åela f.ör 

undunrödj'alz'lda av gkaäai  en vattenkäilal 209 kronqr, dels för anläg— 

gande av q t t  dike 200 kronor,. dels förlomfllyttningngv hägnader 700 

kronår,_dsls för försvårad brum-lng .av Jorden-. pol! bärgning av skör- 
den 600 kronor, dels för uttjäxtcxirkulajsionen baraja-aer anläggas 50.  

kronor, dela med avseende & log- och atallbmgnaaan 1.500 kronor-ooh 

detta för röran-at. underhåll av hägnador 75 Imonqr eller tillhopa 

ett. belopp av biomenfyrahunarmgtuayvå /1Gl+92/._J=cronor 99 öre. 
T/ 51:11]. ägaren 'EW 1/1; mtl,  åunnea 58 -/3.- / , enligt före— 

”&
 

tatt grnvationabevia för hämtargmle yillhörigt nu 965/6730 mtl. 

umcan Kristina Andersdotter och nu lny/6739 mtl. en var sw Gua- 

taf A.;bm81vennson, A. J., Knasen, lo. H. Mamman, A. V. Johann— 

aon och mun Jouafins. Johnnsdobtaei', ' 
1 orgutpnmg för skadad. 111n ett. belopp ev.-etbuaem am a,- 

ratio /l7ILO/ kronor 56 öre. 
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u/ crm agg-gu av 1/52 mbl. Sunneajö fl. t3/1 enligt föratett 

gravatztonab'evla för  närvarande tillhörigt Hilma synt-ana Johanna?” 

:|. ersättning fö r  skattad mark e t t  belopp av  M W ”  

rafemtioen /3951/ kar-omr 6 öre- 
v/ run ägaren av 5/16 mtl. amana [lå/, 'enngt förstatå 

gravationabavia för närvarande tillhörigt till 591/13500 mt l f  Paanu 

Oskar Andersson, till  52.9/58150 mtl. änkan Johanna. Karolina Abqrg och 

mm 591119200 mtl. Hilma. Justina Andersdotter, _ 

dels &. ersättning för  .eklaölad max-k 15768 krånor 80 ör'q, dels för 

omflyttning av hagmaar 556 kronor och dels för två foam-lador 50 

kronor eller tillhopa ett. belopp dv famtusenewlmndmaaxgioåtta 

(5165! ln-onor 80 öre. 
'x/  14111. ägaren av" 1/52 mm. Bunndsjö Anu/, enligt targ-tatt. 

gravatlonsbevls fö r  nät:-Varannan tillhörigt till ii./192 mtl. änkan ' ' 

Enl-119. Matilda Åberg, och till 55314. mil., en var av Klara Albertina 

Hansson och Kat-1 '.H'leodbr Kimsan, " 
1 ersättngng för skadad mark: ett belapp av atthundraal'va- 

[3.111 &:a . . _ " " . ' ' 
Y/ nu  3532a "av 1/18 ”mu. caimauw Ah!, enligt. röra;- 

tatt. gravatiombevia för  uärvhx'a'nde tillhörigt; Johan August. Karls—- 

son och hans hustru. Ingrid Ramenson, 

dela 1 ersättning för skådad mm 858 krorior 15 öre, hela 

för  flyttning av en lada 25 kronor och dels för omflyttning ww häg— 

nudlar 100 krimor' eller tillhopa e t t  bélopp av &_omzharaåbtietä'e 

[295/ kronor- åi öm. ' 

z/ 93111 ägaren av  1/13. mtl-. Gmmalaby lig/, annah föra—'  

tatt. gravatiensbevis för  närvmziande tillhör-igt; Karl . "mattema, 

dals 1 ersättning för» skadaö mark. lim.?) kranar 60 Bra och 

dels för  flyttning av en lada 25 J:r-ormr- ellex' tillhopa e t t  balbpp 

av etwa enfyrahundnasextiaåtm /J.l_x.68f krona:- 60 öre. 

Å/ Till ägaren av aan väg vid Sastorp, som énligt majeure»- 
Ekelunda utlåtande akan höjas på e t t  ställe, s å  att-körbanah kom- 

me:? a_tt 155535; .på .hözgam +" lh, meter över n'ollplånst ett  bhlopp av 

?:yuhundra /700/ kronor. ' . f' 

för 

('G— 

i s —  

g/ 

m t  

[, 

för 

a —  

'I.- 

. %! 
u/ 51-111 555:- en av 1/52 mt._1 Snnnaaäö 11? /1 enligt företett. 

gravationabavia för närvarande tillhörigt Hilma Syrem Johansson, 

i ersättning för skadad mark: ett belopp av W . .  

rafemtioen /3951/ kronor 6 _Bra, 

V/ Till ägaren av 5/16 mtl. Sunnea1ö_/l/, enligt företett .  

gravatlonabevls för närvarande tillhörigt till 591/hBOO mtlf Manu 

Oskar Andersson”, till 529/5BJ+0 mu. änkan Johanna Karolina kont-g och 

nu 591/19200 mtl. Hilma Josefina Andersdotter, _ 

dels i eraäbtning för .ekgd'ad max-k h768 kröner Bo örn, dela f*n:- 

omflyttning av h&gmdar 556 kronor och dels för två foder-lador 50 

kronor eller tillhapa ett. belopp. äv famtuanneb'tlmndraaextipåtta . 

[51 ägg kronan 89 öre. ' ..: 

'x/ TIM. Egargm av JLL/32 mis-1. Bunnésjö [ln/, enligt. w_x'atett, 

gravabionsbevis för nHrVaz-ande tillhörigt till 1/192 mn. link_an " ' 
Enl-m; Mamma Åberg och" till 575812 mtl. en var av Kim anamma 
Hansson och Ear-:l. !Eheod'or Hamnen, " 

1 ersättning för skadad mark ett belopp av etthundrael'vn- 

(111! kronor. _ " '- ' ' 
Y/ Till ägären av 1/18 mtl. Gammaleby jlhf, enligt. förb— 

tatt m-avntionsbevin för närvarande tillhör-136 zronan August. gam— 

.! 

utan och hans Inu-tm Ingrid Kanaan, 

detta 1 ersättning för skådad mark. Såå kronor 15 öre, dela-"' 

för flyttning av en lada 25 kronor och dels för omflyttning m häg— 

nader 100 krimor' a_ller tillämpa ett bélopp av niohunaraåbtiatåt-e 

gg_jronox- && öre. ' 
z,! Till ägaren av 1/14. mtla 'Gummalsby 1/19], enligt, före- '  

tatt. gravaunnabevia Nr närvarande tillhörigt; Karl ' " hansen—n,. * 

dals 1 ersätnntng för alfaaad mark lim.; krona-p 60 öl:-s och 
dels för flytning av en lada 25 kronor eller tillhopa ett belopp- 

av attuaenfyralmnånanextiaätta 01168] kronor 60 öre. 

A/ mill ägaren m: den väg vid Sasturp, som énligt major-en 

Ekelunds utlåtande akan höjas. på. ett, ställe, så att-körbanan kom-— 

man gtt lågan påhöaden, 45114. meter över nollplånet ett bhlopp Mr 

ndra 00 kronor. ' . f' 



..;w 

'enligls majoren Ekelunds utlåtande skall på. angivet satt m m  på. 

K/ 'In-11 ägnreizra'är de' vägar 1 Sjögatan, sum 'eålzlgt majoren 

Ekelunds utlåtande” bör-B. på tva-angivna Mulan höjas 'pa sem nyss 
näimba [ett belOpp av attuaenfemhun'qra ]1500/ kranar. 

ö,! arm ägg—an av den muslim Batumi—p nah gw'eby, aom 

två såällenlett belopp av ettusenfahulmndm [1.500/ kronor; ' 

Angåenåe säl-annant. av nulangivna araattnirigsbalépp utad— ;: 

gar vattandomatolon _ 

553 det ersättningsbeiopp, emm akan "gum i—.e_rpättnln5 & 
för skada & "eten undar muminiläjmrbas bullet 1 ödashög ;.ydando 

utjorderi, Iskall. erläggas till domkapitlet 1 Linköxiirlg, som har 

att med dessa medel :l. vedarbörlig gramms förvfar-a, 

533 härovan under w, Ä/ och Ö/ angivna belopp skugga pr— 

1äggaa till landsfiakalen & Dyeing»; diatrikt, som har att 31113 

vedwbäranää ägare av ifrågavarandé vågar utbetala den tiller— 

kända belepp :[ aan mån ast. visan, ått beloppen erfordras för 
. uran-anda av aärmad avsedda arbeten, can't m a  fall senast, 5 

'då. det visas att. samma närheten blivit. utför-aa, 

& på grund av Han tumeliser'na ut; 9 kap. åh, & vattenlagen 
följanäe ersättningsbelopp stl—cola nedsatt-.nu hos läxan tyrelsen i. 

östergötlanda län nämligen:. 

det belopp av 2787 Icronbr 15 öre, gem tillerkänt: ägaren 

av J.J./un mu. äunneby A 9/1 - ' ,  
aut. belopp av 585? kronor 56 öre, som tillerkänns ägnar-an 

Ån 1/16 mu. Sestorp /15/, 
det belépp av 14.515 kronor- 16 öre, som i ersättning för aka- 

aad- max-k tina-känts ägaren av 1/2b, nm. Best.nr:: /:L !, 
det belopp av 1156 kronor 50  Öre,  adm & Määttnfmg för alm- 

”
lr

 

dad mark tilltar-känts ägaren av 1/L|_8 mm.,. Seatons-p Älg/' 

det belap'p av 5515 kronor 59 öra, 'ggm #. ersättning för aha- 

dad mg:-k tinar-känts ägaren 'sw 1/52 mtl. beaten—p /15/, 

1161; belopp av 3056 kronor 86 öre, som utav inlagt—känd e:»— 
' | '  1 

_aättning för skadad mark helöper & 5/560 mtl. äeswrp /1'J' / ,  
det. belopp av 21109 kranar 75 öre, som tillerkänns; ägaren 

III/ 93:11 ägare:? av de' vägar 1 Bjögetoigg, som 'ezåligt majoren 
Ekelunds utlåtande bara. på tvä-abgivna ställén höjas: .på sätt nyss 
nämnts: lett belopp mr attuaenfemhun'dra 11509] kronor. 

ö/ Till Elggren av den väuellaxi sestnx-p' ash småby, som 

enligt majoren Ekelunds utlätanda skall på. angivet. sätt  höjas på. 

två ställen ett belopp av ettusenrainm-Åndm /1500/ krogar. - 

Angående gaIdandat av nu angivna araättnirigsbelépp stad- 

gar vattenåomatolan . 

gä det arsättningsbeiopp, Mm skall guld—ua &_.qrua'htning 

för  akada & "(len unéer koniminiqjmfrbns hällar. 1 Gusum-55 ;.ydamäle 

utjorderi, _nkall. erläggas till mmkapitlet :I. Iinköxiuig, aom har» 

att med dessa medel i vederbörlig gramms förfara, 

3313 här-ovan under ÅÄÖ: IV och ö/ angivna belopp 519039; Br— 

läggaa till  landsfiakalen 5. Iwungs distrikt, som har att gang. 

vederböranää ägare av ifrågavarandé vägar- utbetala dem tiller— 

kända beaapp :! den mån det. visas , sitt beloppån arton—dm: för 
in.-trallande av därmad avsedda arbeten, can't a_n. nu senast, 
då det visas att. amma arbeten blä.-vit. utförda! 

& på grund av Han tummemaevna ut; 9 kap. åk, 5 vattenlagen 

följanäe enaättningabelopp skola mammas hos lämn tyrelsen i. 

öatargötlanås län nämligen:. 

det belopp av 2??? m r  15 öre, sem tillerkänt: ägaren 

av J.J./ho mtl. Smoby fl  9/, - ' )  

det belopp av 585? kronor 56 öre, som tillorkänbs ägaren 
Än 1/16 mtl. Eestorp in?/, 

det. be!.épp av 14.515 kronor- 16 öre, sum &. ersättning för alm— 

dad: max—k tillérkänta ägaren av 1/25 mm. aa_smrp /1 ?, 
det belopp av 1156 kronor 50 Bra, adm 1 Mammut; för alm- 

dad mk tillsut-känts ägaren av l/hB mtl, seatorp Amf” 

det belopp av 5515 kronor 59 öre, 'som !. ersättning för ska- 

dad mg:-k tillerkänts- ägaren lav 1/32 mtl. genom /:|.5/ , 

dät belopp av 3056 kronor Bö tm, aom utav Emms-kund ar»- 
11 _aättning för skaaaå mark belöper & 5/560 mtl. 8.95t /1 /, 

det belopp av "211.999 Iwonor 75 öre, aom tillerkänts ägaren 
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av 1/5 mu. Viksjö l la/ ,  . 3 

det belopp av 2202 kronor 56 öre, som i ersättning för skadad 

mat-k tillerkänta äger-'en av 1/2 mtl. ajögetorp /1 / , " 

det belopp av 7167 kronor 99 öre .  som 1 ersättning för skadad 

mark tillerkänta ägaren av 1/8 mt1.1mnikenää ha , 15, lh och 15/, 

och 
det belepp av 11415 kronor 66 öre, som i ersättning får ske- 

ded mark tinar-känts ägaren av 1/11 mtl. Gmaieby /1 ]; 

akolanåe med de sålunda. nedantt'e beloppen förfaras Ipå sätt. 1 

9 kap. vatienlegén sägs! 

samt ”___E beträffande öfriga ereätäningsbelopp deeema skola 

erlägga; 'till namn., vilken ersättningen tilläkänbs. 

De med avseende & vissa arbeten, som skola utgå till förebyg— 

gande av ekade, nämligen de under Äh 'A/ och 5/ här ovan omförmälda 

arbetena amt. de arbeten för flyttning av ekonomibyggnader-na han 

Frama Oskar Andersson !. Sjögatan», som förut. umfömäjlte, eynee er— 

forderligt, att. den, som skall utfära de'-uma," bl'iver 1 tillfäile att! 
så fort aökanden bestämt sig för a t t  utföra företaget., påbörja daa— 

s a  arbeten, etaågar vattendmmtolen a t t  1” desse avaeehden tiil iii.— 

givaede bestman belopp respektive 700 kröner, 1500 kronor, 1500 

kronor- eeh 135232 Kronor 80 öre skole av sökanden Oskar Addéråeon 
gäldaa så  snart. han påbörjat. arbete för  företagets? utförande. 

Beträffe 518 övriga. emättnångsbeldpp gäller, vad! 9 kap. 

66 i vattenlagegfrtadgetä, a t t  e j  arbete & anri'ana mark zéå verkaiål— 

las eller åtgärd e l j es t  1.111 förrång för annan må. vidtagaa'innan 

föreskriven ersättning guldlts. ' "'( ' 

Med hänsyn till vad utrett blivit. angående storleken' av den 
f ö r e  nu ifrågasatta regering frmrinnande lågvattenmängdån Och" vad 

i övrigt i målet blivit upplyst, stadgar vattenmmstolen på grund. 

av  baetämm'eiiäerna uti. 2 kap. 10 5 vattenlagen—att det eken "åligga. 

sökanden eller framtida ägare av nu ifrågavarande regleringedam 

a t t  till befrämjande av fisket inom landet, f rån  och ned. året. häst. 
efter det då genom utslaget. meågivnn arbeten påbörjats, n å  länge 

regl'ex'mgndmmen bibehållen, erlägga en årlig avgift- av tre kronor 

nur-en 

YSB 
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-, 2 
av 1/5 mtl. VÄN” M_E/, - 3 

det. belopp sw 2202 kronor 56 öre, som i ersättning för skadad 

mark ullen-känts äger-én av 1/2 mtl. Sjögatan) /15/, 

det belqpp av 7167 kronor 99 öre .  som i ersättning för åkadad 

wu: underkänts ägare'h av 1/8 mtl.  anamensis; ha, 15; lh ;:aoh 15], 

och I ' 

det belopp av J.M.; kronor 66 öre, som i. ersättning för ska- 

dad mark tillerkänta ägaren av l/h mtl. Gamniéby f]. f ]  
skoxande med de sålunda nedsatta. baleppen förfaras 'på sät t  1 

9 kap. vattenlagen sägs! 

aamt a t t  ba'träffanda öfriga arsätäningsbelopp damma skola 

erläggaq, 'till dim, vilken ersättningen tiilérkånba. _ 

Då med avs'aemde &. vissh arbethn, som akol'a utgå. HIB: fårébåg- 
gande av s'kaåu, namligen ao under Ä/, K/ och U/ här ovan omfamna 
arbetena samt. de arbeten för  flyttning av ekonomibyggnader-nn hos 

hmm Oskar Lnderaaon 1 Sjögatan», som förut omförmälts, synes er- 

forde'rligt, att, den, aom skall utföra dämma; bliver 1 tillfäile att! 
så fort  aökandeu baatämt sig för att. utföra företagat, påbörja. dea- 

a a  arbeten, stadgar vattendomatolen a t t  1" d'esea avmeäden tti'i åh— 
givmde bestämda belapp respektiva 700 kröner, 1500 kronor, 1500 

lavetter oah 15282 kronor 80 öre; skola av aökanden Oeka:- Addéråaon 

gäldaa s å  snart. han påbörjat,  arbete fö r  företaget!; utförande. 

Beträff 519 övriga. ersättningsbalöpp gäller, vad)! 9 kap. 

66 & vattenlagegwtadgatlg, at t  e j  arbete å anxi'ans mark zriå varka'rlål— 
las eller åtgärd susat. 1.111 för-fång rör annan må. vidtagaa'innan 

föreskriven ersättning guldlts . ' "_ ' 
Med hänsyn till uti utrett blivit angående storleken' av den 

före  nu ifrågasatta regering fram:-inhandla lågvattenmängdén och. vad 

i övrigt 1 målet blivit upplyst, stadgar vattenmmstolen på mm 

av  bestäméiiserna uti. 2 kap. 10 ! vattenlagenmtt det skall; "åligga. 

sökanden eller framtida ägare av nu ifrågawranae regleringådanm 
a t t  till befrämjande av fisket inom landet, f rån ann med. året häst 

efter det  då genom utslaget medgivnm arbeten påbörjnta,  s å  länge 

regiarlm'gadmmm bäbehållea, erlägga en årlig avgift av tre kronor 
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äv 
att. såldes! till länsatyrelaan 1 öatergéftlanäa län. 

På grund av vad utrett. blivit. maågnde. den genom rogigaring— 

en_ vunnp. ökningen 1 den vattenlmnft, sam vid.].ågfatt'an. kan uttagn- 

1 sökanden tillhöriga utrömfall. förklara:- vattendomstolen sökanden 
pliktig a t t  jämlikt 11. kap. 85 % vattenlagen nåaom hia—rag 11.111 kont— 

nadm för vattendmstolnmas organisation och verksamhpt. erläggu ett  

belopp av nittiofeml/95/ knqnor 70 öra, vilket belopp, som Ink.—all ar— 

läggan innan medla-met arbete må påbörjas, skall salami till'iänaaty- 

relsen #. Öatergötlanda län. _ _ 
Ifrågavarande företag är icke av  beakgffenhet. a t t .  skada-an— 

dena :. l|_ kap. Vattenlagen om nyprövning och om avsliten dårå äga tå.].l- - 

lämning. . 

Företaget akqll vara. randigt föra  utgången av år 1921; vid 

äventyr__jfa'.m11kt 2 kap,. 22 9 _icdja stycket vatte'nlagen a t t  beslutet. om 
) 

tillatånd till företaget är förfqlet, såvitt det. avser nådan de). av 

anläggningen, som 6,1 150t un "stånd., 
Sedan arbetet anmälts fullbordat eller, om aådan anmälan 

icke före  utgången av år  1921 ingått, därefter 531311 jämlikt 15 kap. 

1 & vatt-anlagen på bekoqtnad av låg'åi-en till. anläggningen bésiktning 
verkställas såväl lav d e  arbeten, vartill medgivande genom det ta  ut,— 

slag lämnats eller som sökanden ålagts utföra, som även 5. de vatten- _ 

skalor, som såsom för-ut förfaskrlvita skola uppsätta. Besiktningsman 

kommer att. vid den tid, då. besiktning skal! nke, före:-åring av vatten— 

mättsdorkmmn. 

Detta. utslag må wit-k:a fällas utan hinder därav a t t  detsamma r, 
- "& 

Elake äger laga kraft,, dock allanaah såframt sökanden, innan medgåvat P” 

arbete påbörjas, .hoe länsstyrelsen 1 Östergötlands län atiller pant. 

eller borgen f ö r  den ersättning i penningar, som haga-e rätt  kan åläg— 

ga honom at t  utgiva utöva? vad vattendomstolen !. sådan; avseende be— 

stämt-, så msk f ö r  det skakningarna," vartill nål/tanden kan.-kännas skyldig, 

om vattendomatolens beslut eljest ändras. " 
Ifråga cm rättegånghkåstnaden utä'dgaz- vattendomatolen att. 

en var av parterna ut!. det av Gustav Pettersson 1 Seaton: m .  fl.. mot 

Oskar Anderason anhängmgjarda målet skall själv vidkännas de  kan tna— 
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av 
att, gäldas till länsstyrelsen 1 österglftlamäa län. 

På grund av vad utrett. blivit ansågnde. den genom reglering-— 

en_ vunng ökningen 1 den vattenkraft, sam vidlågiattbn. kan uttages 

1 "sökanden tillhöriga u'bxfömfall. förklarar vattendomstnlian sökanden 
pliktig att  jämlikt 11. kap.. 85 i vattenlagen aåaom bidrag till knat- 

naden för vattandomsbolaman organisation och Verksamhpt erlägga. ett  

belopp av nittiofem /95/ qnor 70 öre, vilket belopp, som skall ar- [ 

läggas innan meögivet arbete må påbörjas, skall saltlag till"].anuw- 

relsen 1 Östergötland:: län. ._ _ r 
Ifrågawranåe företag är icke av heakgffenhet a t t .  s'tadgan- 

dena :[ l|. kap. Vattmlagen om änn-Emms och om avgifter dårå aga 153,11— — 

lämpning. . 

Företaget. akqll vara färdigt föra utg—ångan av år 1921," vid 

äventyrwjåmlmt 2 kap. 22 & julia Mycket vatténlagen att. beslutet om 
| 

.. 

tillstånd till  föpataget är för—fugan, såvitt. det. avser lådan de]. av ; 

anläggningan. som e:] komim 141-11 stånd, , _ % 
sedan arbetet anmälts fullbordat ,eller, om aådan anmälan 

icke fax.-e utgången av år 1921 ingått, därefter sinun jämlikt 15 kap. 

1 & vatt_en1agen på bakas-mad av låg'åi'en ti l l  anläggningen béaiktning 
verkställas såväl ”av de arbeten, vartill medgivande genom detta ut.— 

slag lämnats elller som sökanden ålagts utföra., som även & de Vatten—- . 

skalor, som såsom för-ut färgskrivitz skola uppsattes". Besiktningsm 

kommer att vid den t id,  då bas iktning skall" aka, Mmm-ärta: av vatten- 

rättsdoltmren. 

Detta. utslag må Verka tällna utan hinder dax-av a t t  detsamma RW 

icke äger laga kmrt, dock allenast såframt sökanden, innan madaivet M" 

arbete  påbörjasjhoe länsstyrelaen !. öatengötlmds län sat-väller pant. 

eller borgen för den ersättning :[ penningar, aom högre rätt kan åläg— 

ga hbnom att  utgiva utövas- vad vattendometolen 1 sådunj; .avaeenda be— 

stämt», så ook för det elmdestånd," vartill aökanm kan..):ahnaa dk'yldig, 
om vattendomatolans beslut eljest. ändras. " 

Ifråga cm rättasånghläaatnadeh städgar vattendqnatolen att. 

en var av parterna ut:. det. av Gustav Petter-sann 1 genom m. f l .  mot 

Oskar Andersson anhängaggjarda målet skall 533111: vidkännas de kostna— 
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der, som på grund av detta mål f ö r  honom uppkommit, men att. Oskar 

Andersson skall till sina. motparter utgiva ersättning för. knutna- 

der, som föranletta av hans förut. omförmälda ansölming. Med tillämp— 

ning, härav och efter skälig jämkning” och fördelning förplikta- 

vattenäomstoleu Oskar "Andersson att, utgiva föl jande bal'opp nämligen 

% till Gustaf Pet-Larsson och G. A. Anderaaon :. Senhorp, Glas 

Leonard Johanssons från Seaton: stärbhusdolägare, Gustaf Fransson 

och Janerina Pettersson 1 Visjö ,  Frans Oskar Andersson, J .  A .  ' 

Jomaogfcålzd Kay-1 Johansson i. Sjögetorp, Oskar Rogenkviat (mh hane 

hustru men Rosenkvist 5. Sunnan 38, 3 .  P. Jonssons från Kanikenäa 

atärbnusdelägat'a, Karl August Johansson och o .  cr. Johanaam & Åa— 

ryd, Kax-:l._ Johansson !. Gamalaby samt. Johemna Schönberg, Helena An— 

dersson och Frans Andersson !. Sunnesjö gemenaamt e t t  belopp av 995 

kronor 85 öre Jämte vad de vina sig hava utgivit. :l lösen ' # t —  

pel för häradsrättena prdtokoll för den 28 navember och den 19 'de- 

uember 1918 samt. den 20 januari 1919 ävensom för  vattendomatolens 

protekom och utgång,, 51255 13111 en var av Gustaffsttérsaon och 

G. A .  Andeväsen :i. Bashan-p, Gustaf Fransson'i Viajö ,  Frans Oskar.- 

Anderason och J .  A. Jonsson i Sjögetorp samt Karl Flink :l. Kauike— 

näs ett. be:—lapp av 20 kronor aah  ggg till Oskar Rosenkvist 1 Sun— 

nosjö ét—t. belopp av 10 kronor. 

Slutligen stadgar vattendmtolen a t t  det. skall åligga. 

Oskar Andaraeon a t t  till fiskeriintendentan Th.. Ennen oo'h bygg- 

nadskonaultmten Sven. Torget-grund, vilka måaom sakkunniga biträtt  

vattranrlomstolan, 1 ersättning härför utgiäa t i l l  Ekman a i t  belopp 

av 200 kronor ooh till Torgeramud e t t  belopp av  160 kronor. 

Talan mot. vattendomstolans utslag fullföljas efter  vad 

t i l l  Kungl. vattenövardm Wlan. 
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der, som på grund av detta mål för  honom uppkommit., men att  Oskar 

Andersson skall till sina motparter utgivna ersättning för. kostna- 

der, som för-unions av bana förut omfömälda ansökning. Hed tillämp— 

ning härav och efter skälig jämkning'ooh fördelning förplikta:— 

vattendomstolen Oskar "Andersson att  utglva följande bol'opp nämligen 

9935 till Gustaf Pettersson och G. A. Andersson :. Seatorp, Olas 

Loonarå Johanssons från Seaton: stärmsdelägare, Gustaf Fransson 

och Josefina Petter-aom 1 Viajö,  Frans Oskar Andersson, J”. A. _ 

Jonsaon och Kay]. Johansson 1 Sjögetorp, Oskar Begonia-nat. och  ham 

hustru Hi.-Jun Rosenkvist 1 Sunnan 36, 5 .  P. Jonssons från Kanikenäa 

atärbhusdelägwe, Karl August Jomsaon och 0 .  J .  Johansson :. Åa- 
ryd, Karl, Johansson 3. Gamleby samt. Johanna Schönberg, Belarus. An- 

dersson och Frans Andersson 1 Sunneajö sanamamt ett belopp av 995 

kronor- 85 öre Jämte vad de visa sig hava utgivit i lösen $&:— stäm— 

pel för häradsrättem protokoll för den 28 november och den 19 'de— 

oember 1918 samt. den 20 Januari 1919 ävensom för vattendmnatolens 

protokoll:]. och ukulele, 3.951 till en Vem av Gustaf'Pettoz-saon ooh 

G. A .  Andel-aom :l. Baatorp, Gustaf Fransson'i Visjö,  Prima Oskar 

Andersson och J .  A.  Jonsson !. Sjögetorp samt Knrl Flink !. limme— 

1153 ett, belopp av 20 kronor och 3933 till Oskar Rosenkvist 1 Eun— 

nes 36 ått. belopp av 10 kronor. 

Slutligen stadgar vattendunatolen a t t  det. skall åligga. 

Oskar Andersson a t t  till fiskeriintendentan 'm. munen ooh bygg- 

nadakonaulenben Sven Torgersruud, vilka. såsom sakkunniga biträtt 

vattendomatolen, 1 ersättning, härför utgl'va till  Mmm alot. belopp 

av 200 kronor och till Torgeraruud e t t  belopp av  160 kronor. 

Talan mot. vattendomatolena utslag fullföljas efter vad 

till  Kungl. vattonövordmmtnan. 

Ägar—tba.- 
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Förstudie för alternativa förhållanden för damm i Visjön
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BILAGA 5. REGLERINGSÖVERRENSKOMMELSE
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BILAGA 6. DAMMRITNINGAR



Förstudie för alternativa förhållanden för damm i Visjön

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Förstudie för alternativa förhållanden för damm i Visjön

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BILAGA 7. DJUPKARTOR VISJÖN
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BILAGA 8. KARTUNDERLAG FRÅN LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLANDS WEBBGISÖSTGÖTAKARTAN
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Förstudie för alternativa förhållanden för damm i Visjön
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Förstudie för alternativa förhållanden för damm i Visjön
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Förstudie för alternativa förhållanden för damm i Visjön
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Förstudie för alternativa förhållanden för damm i Visjön
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BILAGA 9. MILJÖBILDER

Dammen i Visjöns utlopp sedd uppströms ifrån.

Dammen i Visjöns utlopp sedd från vänster. Den nya dammdelen ligger under trädäcket.



Förstudie för alternativa förhållanden för damm i Visjön

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Den äldre kvarndammen nedströms

Bron vid Sestorp.


