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vara förenad med Guldsmedsboda 13 såsom vattentäktsfastighet.

Skyddsbestämmelser.

Till skydd mot förorening av grundvattnet fastställer

vattendomstolen jämlikt 2 kap Q 45 § andra stycket vattenla-

gen nedan angivna servi tut, att gällEt till förmån för Guld-
/'

smedsboda 13 och åvila Guldsmedsboda 11, 12 och 21 , Högstena

11 samt Svartå 1 51 •

Servitutet innebär inskränkning i rätten att förfoga

över de delar av ~tigheterna som äro belägna inom ett skydds-

område, vilket på en till ansökningen såsom bilaga 2 fogad

ritning nr 4135-1 angivits med grön begränsningslinje. In-

skränkningen avser förbud att inom området dels gräva eller

spränga under högsta grundvattenytan och dels förvara bensin,

olja och andra för grundvattnet skadliga ämnen utan att såda-

na åtgärder vidtagas till skydd mot förorening av grundvatt-

net, som godkännas av vattentäktsägaren eller vid tvist fast-

ställas av vattendomstolen. Sådan tvist må anhängiggöras vid

domstolen genom ansökan av vattentäktsägaren eller anmälan

av sakägare i den ordning som nedan föreskrives om tvist an-

gående ersättning för i framtiden vidtagen skyddsåtgärd.

Kon~unen skall enligt åtagande själv bestrida kostna-
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derna för sådane. skyddsåtgärder, som fastigh,:.tsägare till

följd av skyddsbestärrmelserna kan komma att åläggas att ut-

föra beträffande nu befintliga byggn2der och andra anlägg-

ningar inom området. Skulle ifråga om framtida anläggningar

påkallas skyddsåtgärd, som av fastighetsägaren förmenas V8.-

ra mera omfattande än vad han kan anses skyldig vidtaga utan

ersättning från vattentäktsägaren, må fråga om och i vilken

mån den sistnämnde skall gälda ersättning för åtgärden hän
\,

skjutas till vattendomstolens prövning genom anmälan av fas-

tighetsägaren inom den tid och på det sätt som här nedan an-

gives för talan om ersättning för oförutsedd skada. Efter

den angivna tidens utgång skall sådan frågas hänskjutande

till vattendomet:'Jens prövning ske i den ordning som i 11 lmp.

vattenlagen är stadgad för stämningsrnål.

Oförutsedd skada.

Därest till följd av vattentäktens tillkomst eller

vattenuppfordringen vid denna vållas skadc. eller intrång,

som vattendomstolen ick(,:; förutsett, må den som lider sko.dan

eller intrånget i anledning därav framställa anspråk på er-

sättning genom anmälclU till vattenrättsdomaren i den ord-

ning som stadgas i 11 kapo 68 § vattenlagen eller föra ta-
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