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Några vattenjuridiska årtal
Uplandslagen 1296
”Nu lägger någon diken genom sitt gärde, och de möta en annan
bys åkrar eller ängar eller boskapsvall eller annan bymark. Om de,
som äga byn icke vilja släppa fram vattnet, skola de giva vederlag åt
den som lider skada, efter fyra mätismäns ord, vare sig det är i åkrar
eller ägnar, och därtill böta tre marker, som skola gå i treskifte” (d v
s 1/3 till kungen, 1/3 till domstolen, 1/3 till den by som led skada)

Karl IX:s (1590) och Karl XI:s (1681) husesynsordningar innehöll bl
a bestämmelser om husesyn vart tredje år i byarna, varvid rensning
påbjöds om det behövdes.

Några viktigare vattenjuridiska årtal
1879 Dikningslagen – stora sjösänkningsruschen börjar
1918 Vattenlag
1983 Vattenlagen
1986 § 18c Naturvårdslagen +
1992 § 18d Naturvårdslagen =
1998 Miljöbalken och

MB 11:13

1998 Lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
(Restvattenlagen)

Markavvattningsföretag enligt
1983 års vattenlag eller
miljöbalken samt äldre företag
som omprövats.

Samma bestämmelser som för andra
samfälligheter, dvs delägarförvaltning
(delägarna beslutar gemensamt) eller
föreningsförvaltning (samfällighetsförening
med styrelse)

Dikningsföretag enligt 1918 års
vattenlag med fler än två
delägare

Styrelse (enligt bestämmelser i 1918 års
vattenlag), såvida man inte har beslutat att
bilda samfällighetsförening, då går man över
till föreningsförvaltning (se ovan)

Dikningsföretag enligt 1918 års
vattenlag med max två delägare
Dikningsföretag enligt 1879 års
dikningslag (eller äldre) med fler
än fem delägare

Dikningsföretag enligt 1879 års
dikningslag (eller äldre) med max
fem delägare

Delägarförvaltning (se ovan)
Uttryckliga bestämmelser saknas, men i
praxis brukar man tillämpa bestämmelserna i
1918 års vattenlag och ha en styrelse (såvida
man inte har beslutat att bilda
samfällighetsförening, då går man över till
föreningsförvaltning enligt ovan)
Delägarförvaltning (se ovan)

Lästips
Vägledning för hantering av markavvattning (Miljösamverkan
Sverige och Länsstyrelserna):
http://www.miljosamverkansverige.se/projekt/Projektrapport
%20Markavvattning/V%C3%A4gledning%20f%C3%B6r
%20hantering%20av%20markavvattning.pdf

