
tandom. Fastighc::tskarta".

Med stöd av 2 kap. 45 § andra styoket vattenlagon för

ordnar vattendomstolen att å Vasselhyttan 48, 447 , 454 , 511 ,

518, 529, 151 och 171 samt -samfälld mark för Vasselhyttans

by och allmän väg, allt inom Linde socken, lägges servitut

innefattande följande inskränkning i rätten att förfoga över

de delar av fastigheterna Gom äro belägna inom skyddsområdet.

Inskränkningen innebär

1. avloppsvatten eller för grundvattnet skadliga av

f~llsprodukter från bostadsbebyggolse, industrier, ensilage

anläggningar o.dyl. må icke utsläppas i grunden utan medgivan-

de av vattentäktens ägare;

2. upplag få icke anordnas aVI

a) petroleumprodukter (såsom bensin, fotogen och

oljor),

b) organiska lösningsmedel (såsom bensol, xylol,

toluol, aceton o.dyl.),

c) tjäror, tjärprodukter, impregneringsmedel för

virke, besprutningsmedel mot skadeinsekter o.dyl.

(såsom fenol,. kreosotol ja, arsenik) och

d) syror, lutar och salter (såsom svavelsyra, sul-

Sid 1 och 2 borrtagen (PUL)



fitlut, vägsalt, gödningsämr,:"~~ koppar- och bly

salter),

med mindre sådana skyddsåtgärder vidtagas, som godkännas

av vattentäktens ägare; och

3. exploatering av grus- eller sandtag må icke påbör

jas annat än efter tillstånd av vattentäktens ägare och skola

för exploatering gälla de föreskrifter till skydd mot förore-

ning av grundvattnet som vattentäktens ägare må föreskriva.

Anser fastighetsägare att av kommunen påkallad åtgärd

är alltför omfattande eller att den sträcker sig utöver vad

han kan anses skyldig att vidtaga utan ersättning från kom-

munen, mi tvist om sådan åtgärd eller ersättning för denna

hänskjutas till vattendomstolens prövning genom anmälan på

sätt i Il kap. 68 § vattenlageri sägs. Sådan anmälan skall

göras senast inom ett år från det skyddsåtgärden ifråga vid

tagits. Är fastighetsägare missnöjd med meddelat förbud mot

exploatering av grus- eller sandtag eller med föreskrifter, som

kommunen meddelat för sådan exploatering, må jämväl sadan fråga

på enahanda sätt hänskjutas till vattendomstolens prövning.

Anläggningen skall vid äventyr som sägs i 2 kap. 50 §

vattenlagen vara fullbordad inom tre år härefter och må på



5.

villkor ~om angives i Il kap. 67 § samoa lag utföras även

innan denna dom vunnit laga kraft.

Det kommun8n ,lämnade tillståndet utgör icke hinder

för ägare av annan vattentäkt, som är beroende av samoa

grundvattentillgång, eller för den, som söker tillst&nd

att anlägga sådan vattentäkt, att begära ändrade eller nya

bestämmelser angående omfattningen Fl.V och villkoren för

kommunens vat~enuttag.

Om vattentäktens anläggande eller grundvattn~tg till-

godogörande i medgiven omfattning befinnes medföra skada

oller intrång som ej av vattendomstolen förutsetts, äger den

som lider skadan eller intrånget framställa krav p~ ersätt-

ning härför eller föra talan om ändrade bestämmelser g8nom

anmälan respektive stämning till vattendomstolen inom tjugu

år, räknat fran utgången av den för anläggningens fullbordande

eller ock sedermera i anledning av sökt anstånd bestämda tiden.

KOl:ll1lUnen har att utgiva orsättning för rättGgclngskost-

nader till Viktor Gust~vsson, Vasselhyttan, m.fl. av ~dvokaten

P.G. Lindström, Örebro, företrädda sakägare med dels ettusen

otthundratv& kronor, varav 1.050 kronor i ombudsarvode , dels

vad dess~ sakegare visa sig ha utgivit för ett gomensamt
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exemplar av vattendomstolens proiokoll i målet och av denna

dom.

Vidare skall kommunen i ersättning för tidsspillan

utgiva tjugufem kronor till en var av Erik A. Jansson, Axel

Larsson, Erik Persson och Folke Persson, alla i Vasselhyttan.

Kommunen har att gälda i Il kap. 97 § vattenlagen an-

givna kostnader för målets behandling vid vattendomstolen en-

ligt särskild redovisningsräkning från domstolens kansli.

Angående talan mot do~en, se Bilaga.
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