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P>G Andersson FastighetsekonontiAB har tätt i uppdrag av advokat Mats Mare, ombud for
Brännö bys skiñeslag, att utreda gränsdragningsñágor i vatten med anledning av
Lättsstyrelsens beslutavseende tillstånd till muddettippning i Haketjorden norr om Brännö,
Galterö, daterat 1998-12-22.

Uppdrag

Delområde som avses har redovisats på till beslutethörande karta, bilaga2. Då oklarhet rått
om områdets läge, då viss diskrepans synes råda mellan kartbildensvisning och latitud- oeh
longitud-angivelserna, har kontakt tagits med Jan Olofsson Länsstyrelsen. Denne har angivit
att det är kartbildensvisning som gäller och inte latitud och longitud» angivelsema vid
eventuell motsägelse.

Lantmäterlakter

Brännö skifteslaghar laga skiftats i mycket sen tid, nämligen genom laga skifte fastställt år
1935. Skiñet föregicks enligt skiñeshandlingamaav en gränsbestämning,fastställd den ll .

april 1934, för att utröna omfattningenav skiñeslaget avseende såväl land som vattenområde.

Av skiñeshandlingamaframgår att i förrättningen har med anledningav gränsbestämningen
gjorts en râgângsutredning samt att till grund för bestämningav rägâng inom vattenomrâde
lagts bestämmelsernai 12:5 jordabalken (nuvarande 1:5 jordabalken) samt reglerna i 2 § lag
27 juni 1896 om rätt till fiske. Det konstateras i akten att nâgranormer för bestämmandeav

yttre gränsen i havet för enskildäganderätt inte finns.

Förrättningsmannensforslag till rågäng runt skifteslaget accepteras av närvarande
kronoombttdoch rågramtar vilketframgår av en i akten intagen förening träffad 18 september
1933. Genom detta bestämdes bland atmat omfattningenav Brännö skiñeslags vattenomrädei
Hakefjorden.
Av skiftesakten framgår att till Brännö skiñeslag hörande vattenomráde samt mittdre holmar
och skär tttlades som samfällda för skiñeslaget.
Nu aktuellt muddertippningsomrâde i Haketjorden hamnar till övervägande del inom det vid
laga skiñe, fastställt år 1935, för Brännö skiñeslag samfällt utlagda vattenområden utlagt i
enlighet med år 1934 fastställd râgångsbestämning.
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Lagstiftning
År 1950 antogs lag avseende rätt till fiske och lag om gräns mot allmänt vattenområde. Av
den sistnämnda framgår att allt vattenområde beläget inom 300 meter från fastlandet eller ö
av minst 100 meters längd saint ytterligare områden där vatlendjupctunderstiger 3 meter skall
vara enskilt vatten i havet. Vidare skall här allt vatten som endast har förbindelse över enskilt
vatten ut till allmänt vatten vara enskiltvatten utom vad avser området från och med
Gullmarsljordcn till och med Hakctjordcn.
Vidare så antogs en lag avseende mistad ersättning för ñskerätt mm, nr 599/1950, vari stadgas
i l § att valtenomrâde som jämlikt lagen om gräns mot allmänt vattenområde ñângår ägaren
njule denne ersättning av statsmedel för värdet av fiskerätt och annan förmån som han sålunda
förlorar.

Ersättningsanspråk skulle ha framställts före 1 januari 1956 vid följd av talans förlust.

Vidare så framgår av fastighetsbildningslagen14 kap 4 § att fastighetsbestärnningrörande
allmänt vattenområde är utan verkan i den män det senare visar sig att den avviker från vad
som föreskrivs i lag. Detta stadgande hänför sig tillatt gräns mot allmänt vattenomrâde är

rörlig och följer Iandhöjningoch landsärtlming samt även påverkasav mänskliga åtgärder som

Litfyllnader i vatten etc. Se. NJA 1971:114.

Ovanstående innebar att om någon tidigare hade ett större enskilt vattenomrâde än vad som

kan fås enligt 1950 års lagstiftningså frängár detta område den enskildeoch övergår tillatt bli
allmänt vattenområde. På motsvarandevis gäller om någon tidigare haft ett mindre enskilt
vatlenomrâde utvidgas detta i enlighet med 1950 års lagstiñning.

Observera att ovanstående inte gäller äganderätten tillholmar och skär som i den mån de före
1950 års lagstiftningvarit enskildafortfar att vara detsamma även om vattenomrâdena runt

omkring dessa övergår från enskilttill allmänt vattenomrâde. Se NJA 1967:1 13.

Sammanfattning
Ovanstående får anses medföra att genom 1950 års lagstiftningså kom de enskilda
vattenområden hörande till Brännö skiñeslag som låg utanför det omrâde för enskiltvatten

som definieras av 1950 års lag att övergå från enskilt till allmänt vattenomrâde oavsett år 1933
gjord fastighetsbestämning.Däremot så berördes inte äganderätten till de holmar och skär av

någon omfattning som ligger inom området för enskilt vattenomrâde i 1933 års
faslighetsbestämnirtgmen inom allmänt vattenområde enligt 1950 års lag. Iden mån dessa
tidigare var av enskild karaktär så ändrades inte detta genom 1950 års lag.

Detta får anses innebära att idag så har stora delar av det enskilda vattenområdel som tillföll
Brännö skiñeslag i Hakeljorden vid laga skiñet kommit att övergå till allmänt vattenområde.
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